Ochrana osobných údajov
1. Prevádzkovateľ osobných údajov
Spoločnosť BJ Energy, s.r.o. je správcom osobných údajov na stránke www.cncrezanie.sk
Názov spoločnosti: BJ Energy, s.r.o.
Adresa sídla: Kamenná 9, 010 01 Žilina
IČO: 44 174 217
IČ DPH: SK20 22 63 27 55
Zapísaná v: OROS Žilina, vložka č. 20763/L, odd. Sro
Pri spracovávaní Vašich osobných údajov dbáme na zásady zákonnosti, obmedzenia účelu
osobných údajov, minimalizovanie rozsahu uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a
zodpovednosti.
2. Zodpovedná osoba
Vzhľadom na predmet našej činnosti naša spoločnosť nemá povinnosť určiť zodpovednú
osobu. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovávania Vašich osobných údajov nás
môžete kontaktovať písomne, elektronicky alebo telefonicky na:
Názov spoločnosti: BJ Energy, s.r.o.
Adresa sídla: Kamenná 9, 010 01 Žilina
kontaktné údaje: tel. +421 901 758 929, office@bjenergy.sk
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Bubica
3. Informácie k spracovaniu osobných dát
Spoločnosť, BJ Energy, s.r.o., adresa sídla: Kamenná 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 174 217 dbá na
ochranu osobných údajov, ktoré spoločnosti odovzdáte. Osobné údaje, ktoré nám
poskytnete, zodpovedne a transparentne spracujeme v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov 18/2018.
Môžete požiadať o informácie, keďže máte na to nárok. Informácie o evidovaných osobných
údajoch, ich opravu, či výmaz, ak sú udelené na základe vami udeleného súhlasu. V prípade
akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás
môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov
V prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutá osoba dáva súhlas na
spracovanie osobných údajov slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez
podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo
povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek
zrušiť elektronicky alebo písomne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania

vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Spoločnosť považuje poskytnuté osobné
údaje za dôverné a kladie dôraz na rešpektovanie súkromia.
5. Dôvod spracovania osobných údajov
Spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi:
Informačný systém

Zmluvy, objednávky

Predzmluvné
ponuky

vzťahy

Právny základ (podľa čl. 6
GDPR)
čl.6 ods. 1 písmeno b) GDPR
Výkon činností na základe osobné údaje nevyhnutné
zmlúv a objednávok so na uzatvorenie a plnenie
zákazníkmi a dodávateľmi.
zmluvy
Účel

Vypracovanie ponúk pre
- zákazníkov a dodávateľov na
základe žiadosti dotknutej
osoby.
účtovnej

čl.6 ods. 1 písmeno b) GDPR
osobné údaje nevyhnutné
na uzatvorenie a plnenie
zmluvy
čl. 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
splnenie
zákonnej
povinnosti

Účtovníctvo

Spracovanie
agendy.

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR splnenie
zákonnej
povinnosti

Správa registratúry

Evidencie prichádzajúcej a
odchádzajúcej pošty (listy,
podnety, sťažnosti a iné) v
papierovej
alebo
elektronickej
forme
a
evidencie
záznamov
v
registratúrnom
stredisku
prevádzkovateľa.

Práva dotknutých osôb

Evidencia bezpečnostných
incidentov
súvisiacich
s únikom osobných údajov a
žiadostí dotknutých osôb.

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR splnenie
zákonnej
povinnosti

čl. 89 - spracúvanie na účely
archivácie vo verejnom
záujme, na účely vedeckého
alebo historického výskumu
alebo na štatistické účely

čl. 34 GDPR, čl. 15 GDPR

Odborná spôsobilosť

Evidencia
odbornej
spôsobilosť zamestnancov čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a zamestnancov
splnenie
zákonnej
dodávateľov
(zváranie, povinnosti
vysokozdvižné vozíky ap.).

Kamerový systém

Ochrana
prevádzkovateľa,

majetku čl.6 ods. 1 písmeno f) GDPR
účely oprávnených záujmov

predchádzanie
protiprávnym konaniam v
monitorovaných priestoroch
a ich odhaľovanie v prípade
ich výskytu
Reklamácie a sťažnosti

Agenda
a reklamácií.

Webová stránka - kontaktný Kontaktovanie
formulár
o komunikáciu.

sťažností

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR splnenie
zákonnej
povinnosti

záujemcov čl.6 ods. 1 písmeno f) GDPR
účely oprávnených záujmov

Našim cieľom nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje návštevníkoch našej
webovej stránky a využívať ich na marketingové účely.
Spoločnosť Google môže používať cookies prostredníctvom prehliadača Chrome. Bližšie
informácie
sú
uvedené
na
stránke
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk#managing-cookies
6. Osobné údaje v kontaktných formulároch
Prevádzkovateľ, pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb získaných z Kontaktného
formulára na svojej webovej stránke, vykonal v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a§ 13 ods. 1 písm. f)
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) nasledovné posúdenie
oprávneného záujmu, ktorý spočíva v spracúvaní údajov na účely spätného kontaktu
návštevníkov webovej stránky prostredníctvom Kontaktného formulára.
Prevádzkovateľ pri posudzovaní oprávneného záujmu, postupoval nasledovne:
1. Je záujem prevádzkovateľa oprávnený?


Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu e-mail a meno fyzických osôb, ktoré
majú záujem o komunikáciu s prevádzkovateľom.
 Spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov,
ktoré sleduje prevádzkovateľ. Týmito záujmami je poskytovanie relevantných
informácií, ktoré návštevníci webovej stránky požadujú.
 Vzhľadom na vyššie uvedené považujeme záujem za oprávnený
2. Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné?



Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov za uvedeným účelom za
primerané a odosielanie informácií iným spôsobom by nebolo uskutočniteľné.
Vzhľadom na uvedené argumenty považujeme takéto spracúvanie za nevyhnutné.

3. Prevažuje oprávnený záujem prevádzkovateľa nad záujmami dotknutých osôb?


Prevádzkovateľ so zreteľom na záujmy, základné práva a slobody, najmä práva na
súkromie, má za to, že záujmy a základné práva a slobody dotknutých osôb
neprevyšujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.

7. Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám
S vašimi osobnými údajmi prioritne prichádzajú do kontaktu naši oprávnení zamestnanci pri
zachovaní mlčanlivosti. V nevyhnutnej a odôvodnenej miere môžeme niektoré Vaše údaje
sprístupniť iným osobám pri zachovaní mlčanlivosti, ak nám to dovoľuje zmluva so
zákazníkom, so súhlasom zákazníka alebo ak nám takáto povinnosť vyplýva z právnych
predpisov. V závislosti od okolností a účelu spracúvania patria medzi príjemcov najmä:






naši zamestnanci k tomu oprávnení
sprostredkovatelia
audítorské spoločnosti
poradcovia (daňoví, právni, atď)
poskytovatelia softvérového vybavenia

Na základe sprostredkovateľskej zmluvy odovzdávame osobné údaje dotknutých strán
spoločnostiam:
Rozvoj a spolupráca s.r.o., IČO: 53464770
BJS Správcovská, s.r.o., IČO:46976272
4Dustry s.r.o., IČO:51129582
PB PROJEKT s.r.o., IČO:47200731
BySec, s.r.o., IČO: 50518526
Pebritechs.r.o., IČO: 51126699
Pre ukladanie a spracúvanie osobných údajov využívame cloudovú platformu spoločnosti IT
Profi Servis s.r.o.. Všetky dáta v systéme sú uložené v zabezpečenej centrálnej databáze
(cloud), ktorá je pravidelne zálohovaná. Prevádzku a funkčnosť serverov zabezpečuje
spoločnosť Webglobe – Yegon. Servery sú pod nepretržitým dohľadom a sú pravidelne
aktualizované. Pravidlá pre ochranu osobných údajov sú uvedené na odkaze
https://www.zakazkovysystem.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
Spoločnosť čestne prehlasuje, že pri výbere jednotlivých spoločností dbala na ich odbornú,
technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť
spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o
ochrane osobných údajov.
Štátne orgány

V prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu
(napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží
povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.
V prípade požiadavky na sprístupnenie vašich osobných údajov od orgánu verejnej moci
skúmame, či sú legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie. Bez riadneho
preverenia legislatívneho nároku nie sú Vaše údaje sprístupnené.
8. Prenos osobných údajov do tretích krajín
Cezhraničný prenos údajov mimo EU/EHS nevykonávame.
9. Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb
Pri účeloch spracovania osobných údajov je doba uchovávania nastavená v zmyslezákonných
lehôt a v lehotách podľa registratúrneho plánu.
Kamerové záznamy uchovávame štandardne 7 dní. V prípade, ak dôjde k protiprávnemu
konaniu, podstupujeme kamerové záznamy polícií a tieto záznamy sú uložené po dobu
potrebnú k skončeniu vyšetrovania.
Spoločnosť bezpečne likviduje všetky osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba
uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať
osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich
anonymizovanej podobe.
Spoločnosť zabezpečuje, spracovávanie osobných údajov dotknutých osôb vo forme
umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je
nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
10. Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov
Na základe písomnej žiadosti môže dotknutá osoba uplatniť pri všetkých formách
spracúvania osobných údajov nasledovné práva (zákonná povinnosť, súhlas dotknutej osoby,
oprávnený záujem, zmluvné vzťahy):








požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
osoby,
na opravu spracúvaných osobných údajov,
vymazanie spracúvania osobných údajov (len v prípade, ak ich nemusíme zákonne
uchovávať napr. faktúry, daňové doklady a pod.),
namietať proti spracúvaniu osobných údajov
podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu
prístup k vlastným osobným údajom
na zoznam vlastných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania





likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu zákona
zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely marketingu bez jej súhlasu
právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 v prípade ak dotknutá osoba má
podozrenie, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo (v prípade súhlasu so spracovaním
osobných údajov a zmluvných vzťahov):



kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
právo na prenosnosť osobných údajov od prevádzkovateľa
prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné.

k inému

Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo (v prípade oprávneného záujmu):


obmedzenie spracúvania jej osobných údajov – v prípade, ak má dotknutá osoba
podozrenie, že spracúvame jej osobné údaje nezákonne môže vzniesť námietku.
V prípade vznesenia námietky má dotknutá osoba právo na to, aby sme obmedzili
spracovanie jej osobných údajov.

V prípade, ak dotknutá osoba nemá spôsobilosťna právne úkony alebo nedosiahla vek 16
rokov, jej práva môže zastupovať zákonný zástupca.
Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť
bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených
vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s
odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Spoločnosť je povinná vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa
doručenia žiadosti alebo oboznámiť o dôvodoch, prečo k prevereniu nedošlo, a možnosti
uplatnenia práva dotknutej osoby na podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 a na inú
právnu ochranu podľa osobitého predpisu.
Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany
osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému
riziku pre práva dotknutej osoby.
Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu informovala o ochrane Vašich osobných údajov. Boli ste
poučení o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.
11. Dozorný orgán
V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu
osobných údajov, ktorý je národným dozorným orgánom. Kontaktné údaje nájdete
na webovej stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

