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INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV  

 (Články 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) č. 2016/679 a §§ 19,20 Zákona 
č. 18/2018 Z.z.)  

M A P E I  SK, s.r.o., so sídlom Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO 35 804 131, zapísaná v 
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd. Sro, vložka č 23270/B (ďalej len 
“Spoločnosť”) má status prevádzkovateľa podľa Článku 4 bod 7 a Článku 24 Nariadenia  Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len “GDPR“) a § 5 Zákona č. 18/2018 
Z.z. ( ďalej len „Zákon“) o ochrane osobných údajov (vrátane fotografií) zhromaždených v 
Spoločnosti. 

Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi 
osobných údajov bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými 
prostriedkami, a to aj vtedy, keď nie sú uložené v databáze. Ide napr. o získavanie, zaznamenávanie, 
usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmenu, vyhľadávanie, 
prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírenie alebo poskytovanie iným spôsobom, 
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidáciu.  

Spoločnosť vás preto ako dotknutú osobu informuje, že podľa Článkov 13 a 14 GDPR bude spracúvať 
uvedené osobné údaje na nižšie uvedené účely, manuálne a/alebo s podporou prostriedkov IT alebo 
telematických prostriedkov. 

1. Účely spracovania osobných údajov 

Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákona na nasledovné účely: 

- umožnenie správnej organizácie školenia realizovaného Spoločnosťou  z administratívneho a 
vzdelávacieho hľadiska, 

- zasielanie nášho spravodaja ("Newsletter") e-mailom a časopisu "Realita Mapei"poštou. 
Newsletter a časopis "Realita Mapei" môžu obsahovať informácie o podujatiach, produktoch, 
iniciatívach a aktivitách skupiny Mapei. 

- Propagačné a / alebo marketingové účely. Zahrnuté sú všetky činnosti vykonávané na podporu 
produktov alebo služieb spojených alebo súvisiacich s produktovou kategóriou Spoločnosti alebo 
skupiny Mapei. 

2. Oznamovanie osobných údajov 

Osobné údaje môžu spracúvať zamestnanci a spolupracovníci Spoločnosti alebo spoločností skupiny 
Mapei Group ako „osoby zodpovedné za spracovanie“ (t.j. osoby, ktoré sú na základe priameho 
poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov, ako 
je uvedené v Článku 4 bod 10 a v Článku 29 GDPR) a sprostredkovatelia. 

mailto:office@mapei.sk


 
 

 

Tel.: +421 2 4020 4511     IČO: 35804131 
Fax: +421 2 2091 0846     IČ DPH: SK 2020258405 
E-mail: office@mapei.sk     IBAN: SK48 1111 0000 0010 8008 6004 

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu BA I., Vložka č. 23270/B 

 

 

 

Údaje môžu spracúvať aj dôveryhodné spoločnosti, ktoré v mene Spoločnosti alebo spoločností 
skupiny Mapei Group poskytujú technické a organizačné služby. Tieto spoločnosti sú priamymi 
spolupracovníkmi spoločnosti Mapei S.p.A. alebo spoločností skupiny Mapei Group a majú status 
sprostredkovateľov. Ich zoznam sa priebežne aktualizuje a je k dispozícii na požiadanie po zaslaní 
oznámenia na vyššie uvedenú adresu alebo e-mailom na adresu office@mapei.sk  

3. Povaha poskytovania osobných údajov a dôsledky odmetnutia  

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV POTREBNÝCH K ÚČASTI NA ŠKOLENÍ/SEMINÁRI 

Na absolvovanie školení a kurzov je potrebné poskytnúť osobné údaje. Odmietnutie poskytnutia 
uvedených informácií bude dôvodom, že Vaša účasť na školení/seminári nebude možná.  

Na to, aby spoločnosť Mapei SK, s.r.o. mohla spracúvať osobné údaje na marketingové účely, získava 
špecifický, samostatný, výslovný, zdokumentovaný, preventívny a nepovinný súhlas. 

Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely dotknutá osoba osobitne 
vyjadruje súhlas s propagačnými, obchodnými a marketingovými účelmi (vrátane následných 
administratívnych a riadiacich činností) a výslovne umožňuje spracovanie (prostriedkami použitými 
na spracovanie by mohli byť: volanie s operátorom alebo iné neelektronické prostriedky, nie 
telematické alebo nepodporované automatickými, elektronickými alebo telematickými 
mechanizmami a/alebo postupmi a ak sú prostriedkami použitými na spracovanie e-mail, fax, správy 
SMS, správy MMS, automatické systémy bez operátora a podobne, vrátane elektronických 
platforiem a iných elektronických prostriedkov) podľa Článku 6 ods. 1 písm. (a) GDPR. 

Odmietnutie udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely nebude mať 
žiadny následok z pohľadu plnenia zmluvy, resp. z pohľadu obchodného vzťahu alebo iného vzťahu 
s poskytovateľom osobných údajov. 

Dotknutá osoba môže udeliť súhlas s ďalším oznámením osobných údajov tretím stranám, ktoré 
budú spracúvať osobné údaje na marketingové účely. V prípade odmietnutia udeliť súhlas s ďalším 
oznamovaním osobných údajov tretím stranám, ktoré budú spracúvať osobné údaje na 
marketingové účely, nedôjde k žiadnemu oznamovaniu osobných údajov a osobné údaje bude 
spracúvať jedine a výhradne spoločnosť, ktorej dotknutá osoba udelila súhlas s použitím osobných 
údajov na marketingové účely. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

V každom prípade, aj keď dotknutá osoba udelila súhlas s poverením pre spoločnosť spracúvať 
osobné údaje na všetky vyššie uvedené účely, dotknutá osoba môže udelený súhlas kedykoľvek 
zrušiť. 
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Podľa Článku 21 GDPR má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej 
konkrétnej situácie proti spracúvaniu svojich osobných údajov na vyššie uvedené účely. V takom 
prípade nebudú osobné údaje na uvedené účely ďalej spracúvané.  

4. Prenos osobných údajov do krajín mimo EHP 

Získané a spracúvané osobné údaje je možné prenášať na vyššie uvedené účely mimo Európskeho 
hospodárskeho priestoru (t.j. mimo členských štátov Európskej únie spolu s Nórskom, Islandom a 
Lichtenštajnskom):  

• tretím stranám - poskytovateľom IT služieb a/alebo poskytovateľom služieb uchovávania 

vrátane poskytovateľov cloudových služieb, 

• spoločnostiam v rámci skupiny Mapei Group. 

Údaje sa prenášajú iba v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a iba vtedy, ak 
prostriedky prenosu poskytujú primerané záruky vo vzťahu k údajom, napríklad: 

• prostredníctvom dohody o prenose údajov, obsahujúcej súčasné štandardné zmluvné 

doložky prijaté Európskou komisiou v súvislosti s prenosom osobných údajov 

prevádzkovateľmi v EHP prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v jurisdikciách, ktoré 

nemajú prijaté primerané zákony o ochrane osobných údajov, alebo 

• pripojením sa k Štítu na ochranu osobných údajov (Privacy Shield Framework) medzi EÚ 

a USA  na účely prenosu osobných údajov od subjektov v EÚ subjektom v Spojených štátoch 

amerických, alebo pripojením sa k inej rovnocennej dohode vo vzťahu k iným jurisdikciám, 

alebo 

• prenesením osobných údajov do krajiny, vo vzťahu ku ktorej Európska komisia prijala 

rozhodnutie o primeranosti  vzhľadom na úroveň ochrany osobných údajov v danej krajine 

prostredníctvom jej legislatívy, alebo 

• ak je prenos nevyhnutný na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej medzi nami a 

treťou stranou a prenos je v záujme dotknutej osoby na účely danej zmluvy, alebo   

• kde dotknutá osoba vyjadrila súhlas s prenosom osobných údajov. 

 
 

5. Doba spracúvania osobných údajov 

Všetky osobné údaje sa získavajú a registrujú zákonným a spravodlivým spôsobom a na vyššie 
uvedené účely.  Osobné údaje sa spracúvajú aj pomocou systémov IT a databáz za podmienok, ktoré 
vyhovujú vyššie uvedeným účelom s cieľom zaistiť ich bezpečnosť a dôvernosť. 

Osobné údaje sa budú uchovávať v súlade so zásadou proporcionality tak, aby bolo možné 
identifikovať dotknutú osobu až do naplnenia účelov spracovania.  
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6. Prevádzkovateľ a sprostredkovatelia  

Prevádzkovateľom je: 
MAPEI SK, s.r.o. 
Nádražná 39 
90028, Ivanka pri Dunaji 
Slovenská republika 
 
Ako bolo spomenuté vyššie, údaje môžu spracúvať aj dôveryhodné spoločnosti, ktoré v mene 
Spoločnosti alebo spoločností skupiny Mapei Group poskytujú technické a organizačné služby. Tieto 
spoločnosti sú priamymi spolupracovníkmi spoločnosti Mapei S.p.A. alebo spoločností skupiny 
Mapei Group a majú status sprostredkovateľov. Ich zoznam sa priebežne aktualizuje a je k dispozícii 
na požiadanie po zaslaní oznámenia na vyššie uvedenú adresu alebo e-mailom na adresu 
office@mapei.sk. 

7. Práva dotknutej osoby 

Podľa Článkov 13 ods. 2 písm. (b) a (d), 14 ods. 2 písm. (c) a (e), 15, 18, 19 a 21 GDPR dotknutá osoba: 
a) má právo požadovať od spoločnosti prístup k osobným údajom a právo na ich opravu alebo 
vymazanie, obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti ich spracúvaniu,  
b) má právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR 
c) má právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov)  v súlade s 
postupmi a pokynmi dostupnými na oficiálnej webovej stránke úradu www.dataprotection.gov.sk. 
O každej oprave, každom vymazaní alebo každom obmedzení spracúvania vykonanej/om na žiadosť 
dotknutej osoby – okrem prípadov, kedy by bola/o nemožná/é, resp. kedy by si vyžadovala/o 
neprimerané úsilie – bude spoločnosť informovať tie subjekty,  ktorým boli osobné údaje oznámené.  
Spoločnosť môže oznámiť ich mená dotknutej osobe, ak o to dotknutá osoba požiada. 
Uplatnenie práv nepodlieha žiadnej forme obmedzenia a je bezplatné. Na účely uplatnenia práv 
môže dotknutá osoba kontaktovať prevádzkovateľa zaslaním oznámenia na vyššie uvedenú adresu 
alebo zaslaním e-mailu na adresu office@mapei.sk 
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SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY 

Dotknutá osoba týmto prehlasuje, že dostala informácie o spracovaní a ochrane svojich osobných údajov podľa 

článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 679/2016 a §§ 19,20 Zákona č.18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov. 

Pokiaľ ide o účel uvedený v odseku "Účely spracovania osobných údajov" týkajúci sa organizácie 

školenia/semináru z administratívneho a vzdelávacieho hľadiska, realizovaného spoločnosťou MAPEI SK, 

s.r.o., Váš súhlas nie je potrebný podľa článku 6 ods. 1, písmeno b) Nariadenia č. 679/2016. 

Pokiaľ ide o účely uvedené v odseku "Účely spracovania osobných údajov" týkajúce sa zasielania newsletterov 

a časopisu "Realita Mapei" a na marketingové aktivity podľa článku 6 ods. 1 písm. A) Nariadenia (EÚ) č. 

679/2016, Váš súhlas je potrebný a musí byť výslovne vyjadrený pre každý účel. 

Dotknutá osoba týmto dáva svoj špecifický a výslovný súhlas na: 

- spracovanie jeho/jej osobných údajov spoločnosťou MAPEI SK, s.r.o. potrebných k zasielaniu 

informačných letákov a časopisu "Realita Mapei". 

ÁNO ❏  NIE ❏ 

- spracovanie jeho/jej osobných údajov spoločnosťou MAPEI SK, s.r.o. potrebných k zasielaniu 

reklamných alebo predajných materiálov, na vykonávanie prieskumov trhu alebo obchodných oznámení 

automatickými spôsobmi (e-mail, automatické volania, fax, mms, sms) a tradičnými prostriedkami (mail, 

telefonické hovory s operátorom) (priamy marketing) 

ÁNO ❏  NIE ❏ 

 

 

 

        

       Miesto a dátum: 

       Meno a priezvisko: 

       Podpis: _________________________ 
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