
Všeobecné vyhlásenie spoločnosti DataCentrum, s.r.o. o ochrane osobných 
údajov 

Spoločnosť DataCentrum, s.r.o., so sídlom Bratislavská 11, 949 01  Nitra, IČO: 36 366 706, 
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 
18214/N (ďalej len „DataCentrum, s.r.o.“) spracováva osobné údaje v súlade s platnými 
právnymi predpismi, predovšetkým, s účinnosťou odo dňa 25. mája 2018, s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných 
údajov, ďalej len „GDPR“).  

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje postupy ako naša spoločnosť 
spracováva všetky osobné údaje a na aké účely.  

Naša spoločnosť ponúka široké portfólio Hardware a Software riešení. Toto vyhlásenie sa 
vzťahuje na komunikáciu s Vami našimi zákazníkmi.  

Nami zhromažďované osobné údaje 

• meno a priezvisko 
• adresa 
• funkcia 
• miesto podnikania 
• IČO, DIČ, IČ DPH 
• číslo bankového účtu 
• telefónne číslo 
• faxové číslo 
• e-mailová adresa 
• prípadne ďalšie údaje poskytnuté v rámci vzájomnej obchodnej spolupráce 

Zhromažďujeme osobné údaje o Vás prostredníctvom predaja našich produktov. Na základe 
mailovej komunikácie, alebo osobne. Používame ich iba na obchodné využitie.  Keď vás 
požiadame, aby ste poskytli osobné údaje, môžete to odmietnuť. Mnohé z našich produktov 
vyžadujú niektoré osobné údaje na poskytovanie príslušných služieb. Ak sa rozhodnete 
neposkytnúť informácie potrebné na poskytovanie produktu alebo funkcie, daný produkt 
alebo funkciu nebudete môcť používať.  

Čo robíme s vašimi údajmi? 

Údaje používame na poskytovanie našich produktov, aktualizácia, udržiavanie zabezpečenia, 
riešenie problémov, poskytovanie podpory, zlepšovanie a vývoj našich produktov, 
prispôsobenie našich produktov, reklamné materiály, ponuky. 

Údaje používame na prevádzkovanie podnikania, plnenie našich zákonných povinností, 
prijímanie nových zamestnancov.  

 

O použití Vašich osobných údajov môžete rozhodovať. Môžete uplatňovať vaše práva na 
ochranu osobných údajov. Ak si nebudete želať, aby sme zhromažďovali Vaše osobné údaje 
prosím kontaktujte nás mailom, telefonicky alebo osobne.  



Osobné údaje budú spracovávané za vyššie uvedeným účelom počas doby trvania zmluvného 
vzťahu a ďalej počas doby 10 rokov od posledného plnenia zo zmluvy, ak iný právny predpis 
nepožaduje uchovanie zmluvnej dokumentácie počas dlhšej doby. 

DataCentrum, s.r.o. prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté 
žiadnej tretej osobe s výnimkou verejnoprávnych orgánov, voči ktorým má DataCentrum, 
s.r.o. zákonnú povinnosť oznamovať takéto osobné údaje. 

 

 


