Oboznámenie
S informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679

Prevádzkovateľ :

Eurobet s.r.o.

Adresa prevádzkovateľa :

Štúrova 1284/106, 952 01 Vráble

Identifikačné číslo organizácie :

34121277

Kontaktné údaje :

eurobet@eurobet.sk, 0917 133 272

Účely spracovania osobných údajov :
plnenie povinností právnického subjektu na základe platných právnych predpisov, plnenie zmluvy,
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne
dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
úlohy realizovanej vo verejnom záujme , spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov
prevádzkovateľa
Kategórie spracúvaných osobných údajov :
- Meno, priezvisko, titul
- Obchodné meno
- Dátum narodenia
- Vlastnoručný podpis
- Adresa
- IČO
- IČ DPH
- DIČ
- Číslo bankového účtu
- Údaje o platbách
- E-mailové adresa
- Telefónne číslo
Právny základ spracúvanie osobných údajov :
- Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi
právnymi predpismi
- Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
- Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov :
- Daňový úrad
- Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru
- Štatistický úrad
- Súd, orgány činné v trestnom konaní
- Exekútor
Doba uchovávania osobných údajov :
- 10 rokov
Práva dotknutej osoby :
- Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
osobné údaje, ktoré sa týkajú jej samotnej. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č,
18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvanie osobných
údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvanie skončil alebo je splnená niektorá
z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v
§ 23 ods. 4 zákona 18/2018
- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov,
ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018.
- Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa
jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane
profilovania založeného na týchto ustanoveniach. 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 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 je to technicky možné
a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13
ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva
automatizovanými prostriedkami.
- Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 10/2018 na
Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá osoba na svojich právach zákonom
18/2018.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na základe vyššie uvedených právnych
predpisov, ktoré ukladajú povinnosti tak prevádzkovateľovi ako aj samotnej dotknutej osobe.
V prípade odmietnutia poskytnúť osobné údaje, nie je možné plniť povinnosti prevádzkovateľa voči
dotknutej osobe.
Osobné údaje nebudú poskytované do tretích krajín.

