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Naša spoločnosť TORIO plus, s.r.o., ďalej len TORIO plus, rešpektuje súkromie každého zákazníka. 

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ktoré dáta o našich zákazníkoch zbierame a ako ich využívame. 

Spracovanie osobných údajov žiadateľov o obchodnú ponuku 

K tomu aby sme boli schopní vypracovať obchodnú ponuku pre našich zákazníkov potrebujeme 

niektoré ich osobné údaje. Dávame si záležať na tom, aby sme od našich zákazníkov získavali iba 

údaje ktoré sú nevyhnutné k vypracovaniu obchodnej ponuky. Tieto údaje taktiež evidujeme iba po 

dobu vzájomného obchodného vzťahu, alebo po dobu ktorú vyžaduje nadradený zákon (napr. údaje 

spojené s účtovníctvom). K osobným údajom majú prístup jedine zamestnanci spoločnosti TORIO 

plus, ktorí sú poučení o tom ako správne a bezpečne nakladať s osobnými údajmi ktoré majú 

k dispozícii. Takto získané osobné údaje nikdy nevyužívame na remarketing alebo iné reklamné účely. 

Spracovanie osobných údajov žiadateľov o prácu 

Spoločnosť TORIO plus si uchováva osobné údaje žiadateľov o prácu výhradne za účelom prípadnej 

spolupráce a uchovávané sú po dobu maximálne jedného roka. Takto získané osobné údaje nikdy 

nevyužívame na remarketing alebo iné marketingové účely. 

Právo na informácie 

Ako fyzická osoba o ktorej uchovávame niektoré osobné údaje máte právo k ich prístupu. Môžete 

zažiadať o ich úpravu, opravu alebo zmazanie. Pre Viac informácií nás prosím kontaktujte na e-

mailovej adrese info@torioplus.sk s predmetom Právo na informácie: VAŠE MENO. 
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VAŠE PRÁVA 
Nižšie uvádzame súhrn práv, ktoré máte na základe právnych predpisov EU týkajúcich sa ochrany 

osobných údajov. Tieto práva môžete vykonať bezplatne po predložení písomnej žiadosti. 

V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Vašich práv, ochrane osobných údajov alebo pre 

podanie  písomnej žiadosti nás prosím neváhajte kontaktovať na info@torioplus.sk. 

Spoločnosť TORIO plus vždy vyhodnotí, či je žiadosť oprávnená a vyjadrí sa k nej do 30 dní od prijatia. 

Okrem nižšie uvedených práv máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na Úradu na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-

mail: statny.dozor@pdp.gov.sk ohľadne toho ako spracovávame Vaše osobné údaje. 

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (článok 15 GDPR) 

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné 

údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. 

Právo na opravu (článok 16 GDPR) 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne 

osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na 

doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“, článok 17 GDPR) 

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie 

osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať 

osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: 

1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 
2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 

ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre 
spracúvanie; 

3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne 
oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa 
článku 21 ods. 2; 

4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 
5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo 

práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; 
6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 

8 ods. 1. 

Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR) 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z 

týchto prípadov: 

1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho 
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 

2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a 
žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 
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3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich 
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či 
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi 
dotknutej osoby. 

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov 

alebo obmedzením spracúvania (článok 19 GDPR) 

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu 

alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, 

článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané 

úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba 

požaduje. 

Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR) 

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 údaje 

ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje 

poskytli, bránil, ak: 

1. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. 
a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a 

2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na 

prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je 

to technicky možné. 

Právo namietať (článok 21 GDPR) 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti 

spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. 

e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. 

Kontaktné údaje 

Ak chcete získať ďalšie informácie od spoločnosti TORIO plus ohľadne spracovania osobných údajov, 

môžete sa na nás obrátiť  na info@torioplus.sk. 
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