Informačná povinnosť voči dotknutým osobám pre
spracúvanie osobných údajov v časti práv dotknutých osôb
a iných informácií
v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov (ďalej ako „nariadenie GDPR“)

Ochrana osobných údajov všetkých dotknutých osôb, voči ktorým je naša spoločnosť
v pozícii prevádzkovateľa v zmysle terminológie nariadenia GDPR, je pre nás veľmi
dôležitá, preto k spracúvaniu týchto citlivých informácií pristupujeme zodpovedne
a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky ako aj Európskej únie, aby sme prijali
všetky náležité opatrenia pre zamedzenie porušenia práv v oblasti ochrany osobných
údajov dotknutých osôb.
Týmto dokumentom napĺňame práva dotknutej osoby na informácie, ktoré sú všeobecne
záväznými predpismi priznané a touto formou poskytované.
Tento dokument slúži ako doplnenie základných informácií, ktoré už boli každej dotknutej
osobe v súlade s článkom 13 nariadenia GDPR poskytnuté a je naplnením zásady
transparentnosti a dodržaním informovanosti o postupoch pri spracúvaní osobných údajov
v zmysle článku 12 nariadenia GDPR.

Spoločnosť 2J Antennas, s.r.o., Štefánikova 61, 085 01 Bardejov, IČO: 51 865 700 zapísaný v
obchodnom registri Okresného súdu v Prešove odd. Sro vo vložke č. 36731/P, zastúpená
Janette Jarvie – konateľ, Benoit Tourres – konateľ (v texte ako „prevádzkovateľ“) spracováva
osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zásadami zákonnosti, spravodlivosti
a transparentnosti len na obmedzený účel. Pri spracovaní dodržiava zásadu minimalizácie
údajov, správnosti údajov a minimalizáciu ich uchovávania. Zabezpečuje dôvernosť a integritu
pri spracúvaní osobných údajov a vie zodpovedne preukázať súlad spracovateľských operácií
s týmito zásadami.
Prevádzkovateľ s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania osobných
údajov spracúva osobné údaje tak, že nie je pravdepodobnosť, aby spracúvanie viedlo
k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb.
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Získavanie osobných údajov:
Prevádzkovateľ získava osobné údaje spravidla priamo od dotknutých osôb. Ak
prevádzkovateľ nezíska osobné údaje od dotknutej osoby, poskytne jej za dodržania právnymi
predpismi stanovených postupov všetky relevantné informácie po zohľadnení stanovených
výnimiek.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje a v prípade
akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov, túto zmenu oznámiť prevádzkovateľovi.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
2J Antennas, s.r.o.
Poštová adresa pre doručovanie:
E-mailová adresa:

Štefánikova 61, 085 01 Bardejov
hr@2j-antennas.com

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany
Ak prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb, lebo je to nevyhnutné na účely
oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, o tomto právnom
základe oprávneného záujmu ako aj o tom, o aký oprávnený záujem sa jedná, sú vždy dotknuté
osoby osobitne informované a prevádzkovateľ prostredníctvom testu proporcionality,
v ktorom identifikuje oprávnený záujem, vykoná test nevyhnutnosti a porovnávací test a
zabezpečí dodržanie požiadavky, že základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú
nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa alebo tretej strany a zákonnosť spracúvania je
dodržaná.

Práva dotknutej osoby
PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM: Dotknutá osoba má právo požadovať od
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby. Dotknutá osoba
má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré
sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, má právo dotknutá
osoba získať k týmto údajom prístup a budú jej poskytnuté všetky právnymi predpismi
stanovené informácie tákajúce sa tohto spracovania. Ak dotknutá osoba podala žiadosť
elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej
podobe, pokiaľ dotknutá soba nepožiadala o iný spôsob. Prevádzkovateľ poskytne kópiu
osobných údajov, ktoré sa spracúvajú len vtedy, ak takéto poskytnutie nemá nepriaznivé
dôsledky na práva a slobody iných.
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PRÁVO NA OPRAVU: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného
odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania
osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
PRÁVO NA VYMAZANIE (ZABUDNUTIE): Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ
bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú ak sú splnené podmienky
stanovené právnymi predpismi a nie sú uplatniteľné výluky pre vymazanie stanovené
právnymi predpismi.
PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ
obmedzil spracúvanie osobných údajov ak sú splnené podmienky stanovené právnymi
predpismi. Jedná sa o tieto prípady: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov,
a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b)
spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov
a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné
údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie
alebo obhajovanie právnych nárokov, d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných
údajov, ktoré sú spracúvané vo verejnom záujme, alebo na oprávnený záujem vrátane
profilovania, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú
nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo
na základe žiadosti dotknutej osoby, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania
spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu,
ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude
obmedzenie spracúvania zrušené.
Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú
opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to
neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto
príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.
PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV: Dotknutá osoba má právo získať osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi, ak sa spracúvajú na základe súhlasu, výslovného súhlasu alebo na základe
zmluvy s dotknutou osobou alebo ak sa spracúvanie vykonáva automatickými prostriedkami.
Právo na prenosnosť a jeho výkon nesmie mať nepriaznivé dôsledky ma práva a slobody iných.
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PRÁVO NAMIETAŤ: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z
dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej
týka a ktoré je vykonávané na účely nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov
prevádzkovateľa alebo tretej strany vrátane namietania proti profilovaniu založenému na
týchto účeloch. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže
nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami
alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá
osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho
marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Dotknutá
osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov
týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov
nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu ak sa osobné údaje spracúvajú na
vedecký účel, účel historického výskumu a na štatistický účel.
PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so
spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak takýto súhlas poskytla. Odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho
odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov
Každá dotknutá osoba je pri poskytovaní osobných údajov informovaná o právnom základe
spracúvania osobných údajov a je jej poskytnutá informácia, či je poskytovanie osobných
údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na
uzavretie zmluvy.
Dotknutým osobám sa tiež poskytuje informácia o tom, či je právnym základom spracúvania
osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo či je pre spracúvania ich osobných
údajov potrebný ich osobitný súhlas.
V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie súhlas so spracúvaním osobných údajov,
nie je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov je
v takomto prípade založené na slobodnej úvahe dotknutej osoby a jej dobrovoľnom konaní.
Neposkytnutie osobných údajov v takomto prípade nemá žiadne negatívne a podstatné
následky na dotknutú osobu.
V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov uzatvorenie alebo
plnenie zmluvného vzťahu, poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na
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uzatvorenie resp. plnenie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok
nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu.
V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov oprávnený záujem,
dotknutá osoba je povinná toto spracúvanie strpieť, ale má voči nemu právo podať námietku.
V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov osobitný právny predpis
alebo plnenie úlohy vo verejnom záujme či výkon verejnej moci, závisí povinnosť dotknutej
osoby na poskytnutie údajov ako aj dôsledky ich neposkytnutia, od účelu spracúvania a sú teda
špecifické pre každú spracovateľskú činnosť. V takýchto prípadoch je dotknutá osoba povinná
poskytnúť osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov môže mať napr. za následok
nemožnosť vydania rozhodnutia žiadaného dotknutou osobou, nemožnosť uzatvorenia
pracovno-právneho vzťahu, marenie výkonu úradnej moci, zodpovednosť za vznik škody
prevádzkovateľovi, porušenie pracovnej disciplíny.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Prevádzkovateľ nevyužíva rozhodovanie, ktoré by bolo založené výlučne na automatizovanom
spracúvaní ani nevykonáva profilovanie. Prevádzkovateľ všetky rozhodnutia, pri ktorých
dochádza k spracúvaniu osobných údajov prijíma so zapojením ľudského prvku. Ak by niekedy
malo dôjsť v konkrétnom prípade k zmene týchto postupov, prevádzkovateľ okamžite
informuje dotknutú osobu, aby mohla uplatniť svoje práva a dodrží všetky postupy
ustanovené právnymi predpismi.

Prenos osobných údajov do tretích krajín
Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín
ani nezamýšľa takýto prenos uskutočniť. V prípade, ak by sa táto situácia v budúcnosti
zmenila, prevádzkovateľ bude dotknutú osobu informovať a zabezpečí dodržanie všetkých
právnymi predpismi vyžadovaných postupov.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov
Prevádzkovateľ prijal a systematicky preskúmava a aktualizuje vhodné technické
a organizačné opatrenia, prostredníctvom ktorých zabezpečuje spracúvanie osobných údajov
spôsobom korelujúcim s právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Ak napriek
všetkým prijatým opatreniam dôjde vo výnimočnom prípade k porušeniu ochrany osobných
údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb,
prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov
dotknutej osobe, ak situácia nepodlieha právnymi predpismi stanovenej výnimke.
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Vybavovanie práv dotknutých osôb
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Právami dotknutých osôb sa rozumie najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na
opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania
osobných údajov, oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo
obmedzením spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo
namietať spracúvanie osobných údajov, právo dotknutej osoby, aby sa na ňu nevzťahovalo
rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov
vrátane profilovania.
Predmetné práva si môže dotknutá osoba uplatniť doručením písomnej žiadosti na adresu:
2J Antennas, s.r.o., Štefánikova 61, 085 01 Bardejov.
Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú
spracúvania jej osobných údajov v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej
forme, formulované jasne, a to najmä pri informáciách určených osobitne dieťaťu. Informácie
sú poskytované v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v
akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ
poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.
Prevádzkovateľ poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv. Prevádzkovateľ
nie je povinný konať, ak osobu nie je možné identifikovať. Prevádzkovateľ je povinný overiť
totožnosť osoby. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o
opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti, ktorou uplatňuje svoje práva dotknutej
osoby do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v
odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva
mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení
dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne
informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie
iným spôsobom. Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby,
je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch
nekonania a o možnosti podať návrh na úrad na ochranu osobných údajov. Informácie a
oznámenia a opatrenia prijaté v zmysle uplatnenia vyššie uvedených práv sa poskytujú
bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä
pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže: a)požadovať primeraný poplatok
zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok
zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci
administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo b) odmietnuť konať
na základe žiadosti. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií
potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o
totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť dotknutej
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osobe možno podať v kombinácii so štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť dobre
viditeľný, jasný a zrozumiteľný prehľad zamýšľaného spracúvania osobných údajov.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje nie sú spracúvané v súlade s právnymi
predpismi, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421 2 3231 3214;
mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
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