Ochrana osobných údajov
ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás samozrejmosťou. Všetky osobné údaje,
ktoré boli a sú získavané počas vašej návštevy na stránkach spoločnosti http://www.durpeg.sk
boli do 24. mája 2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o
ochrane osobných údajov") ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.
Od 25. mája 2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov “GDPR”) a v súlade so zákonom č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a
účinnom od 25. mája 2018. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR), poskytujeme nasledujúce
informácie.

Kto je prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je
spoločnosť DURPEG s.r.o., so sídlom Školská 151, 013 06 Terchová, IČO: 36381179, IČ DPH:
SK2020102678, DIČ: 2020102678, zapísaná v OR Okresného súdu Žilina oddiel: Sro vložka č.
11223/L
Môžete nás kontaktovať:
DURPEG s.r.o., Školská 151, 013 06 Terchová, tel.: 0903 407564, email: durpeg@durpeg.sk

Čo v skratke znamená váš osobný údaj?
Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre
nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme
priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora
alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné
údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov,
ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu,
mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr.
identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických
konkrétne pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho
IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách
fyzickej osoby.

Aké osobné údaje od vás žiadame a zhromažďujeme?
Z dôvodu správneho vybavenia vašej žiadosti o cenovú ponuku a informovania o jej priebehu
potrebujeme poznať meno spoločnosti, meno objednávajúceho, adresu, vašu pozíciu vo firme a
telefónny a e-mailový kontakt.

Prečo tieto údaje potrebujeme?
Na vybavenie vašej žiadosti o cenovú ponuku potrebujeme vedieť, za akých podmienok a kam
ste si tovar objednali dodať.

Rozsah osobných údajov
Rozsah osobných údajov ktoré spracúvame minimalizujeme do miery naplnenia kvality našich
služieb pre vás, plnohodnotné plnenie zákonných povinností, a ochranu našich oprávnených
záujmov.

