SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s., ako prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako
„ZOOÚ“) a 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 zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej ako „GDPR“)
spracúva osobné údaje v rozsahu a na účel, ktorý vyplýva z Vami poskytnutého súhlasu so
spracúvaním osobných údajov. Na žiaden iný účel ako na ten, ktorý vyplýva zo súhlasu, Vaše
osobné údaje spracúvané nebudú.
Poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek
odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava, najlepšie s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke. V takomto prípade
osobné údaje nebudú ďalej spracúvané.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na
súhlase pred jeho odvolaním.
Osobné údaje vyplývajúce zo súhlasu bude SPP - distribúcia, a. s., spracúvať po dobu trvania
súhlasu, t. j. po dobu vyplývajúcu zo súhlasu alebo do odvolania súhlasu. Po dobe trvania súhlasu
môžu byť osobné údaje v závislosti od účelu spracúvania, na ktorý bol súhlas daný, archivované
po dobu 1 roka.
Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie, pri ich
spracúvaní nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.
Osobné údaje sa nezverejňujú.
V závislosti od účelu spracúvania, na ktorý bol súhlas daný, môžu byť osobné údaje poskytnuté
nasledovnému okruhu príjemcov – sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom, zamestnanci
sprostredkovateľov z titulu výkonu ich práce, notár, exekútor, advokát v súvislosti s obhajobou
právnych nárokov SPP - distribúcia, a. s., spoločnosť, ktorá poskytuje IT podporu a údržbu
hardvérových zariadení.
Dotknutá osoba má právo požadovať od SPP - distribúcia, a. s., ako prevádzkovateľa prístup
k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov alebo prevádzku a správu IT infraštruktúry a aplikácií, prevádzkovateľ
poštových služieb, externý audítor, dodávatelia zemného plynu, ktorí majú udelené povolenie na
podnikanie v energetike. Príjemcovia/tretie strany neposkytnú tieto osobné údaje žiadnym tretím
stranám, ktoré by ich používali na vlastné právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo
odvolať súhlas, ako aj právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa
§ 100 ZOOÚ.
Bližší postup uplatnenia práv je dostupný na www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr.

Prevádzkovateľom osobných údajov dotknutej osoby je: spoločnosť SPP - distribúcia, a. s.,
so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava , IČO: 35 910 739, zapísaná v OR OS Bratislava I,
Oddiel Sa, Vložka číslo: 3481/B.
Zodpovednou osobou prevádzkovateľa je: Martin Požgay, špecialista krízového manažmentu a
ochrany osobných údajov, e-mailová adresa: gdpr@spp-distribucia.sk, telefonický kontakt: +421 2
2040 2044.

