
Povinné informovanie dotknutých osôb

 IS Služby zákazníkom / registrácia

Prevádzkovateľ: TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o., IČO: 36 473 871, so sídlom Hlavná
1,  Poprad  058  01 (ďalej  len  „prevádzkovateľ“),  ktorý má  určené  zodpovedné  osoby
(kontaktný  mail:  zodpovednaosoba@tatramat.sk),  spracúva  osobné  údaje  dotknutých
osôb  (t.j.  fyzických  osôb) v agende  pod  názvom „IS  Služby  zákazníkom“,  a to  pri
spracovateľskej činnosti, ktorej účel je uvedený nižšie:

Účel spracúvania

Právny základ
spracovateľskej

činnosti
(nepovinné)

Kategórie
dotknutých osôb

Kategória osobných
údajov

Registrácia 
garantov/gestorov/ ich 
kontaktných osôb

oprávnený záujem

Fyzická osoba:
- zamestnanci 
garantov/gestorov 
alebo samotní 
garanti/gestori 
(živnostníci)

Bežné osobné údaje

Prevádzkovateľ  vymazáva  osobné  údaje  na  základe  písomnej  žiadosti,  a  to  do  30
kalendárnych dní od doručenia tejto žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré
majú na ne nárok na základe platných právnych predpisov (najmä súdy, inštitúcie),  ako aj
ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby.
Prevádzkovateľ  pri  spracúvaní  osobných údajov pri  tejto  spracovateľskej  činnosti  využíva
sprostredkovateľov: Webglobe - Yegon, s. r. o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO:
36306444   a Ing.Ladislav  Slosiar  –  Black  Point,  J.D.Matejovie  549/8,  033  01  Liptovský
Hrádok, IČO: 40003795.

Oprávnené  osoby  prevádzkovateľa  (osoby  v pracovnoprávnom  vzťahu,  členovia  orgánov
spoločnosti),  sú riadne poverené  spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej
krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,
právo na opravu svojich  osobných údajov,  právo na vymazanie  svojich  osobných údajov,
právo  na  obmedzenie  spracúvania  svojich  osobných  údajov,  právo  namietať  spracúvanie
svojich osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania
na Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti pri uplatňovaní práv dotknutých osôb sa doručujú  v listinnej forme na adresu sídla
spoločnosti: Hlavná 1, Poprad 058 01 a na mailovú adresu: zodpovednaosoba@tatramat.sk.
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