
INFORMÁCIA O SPRAVOVANÍ  ÚDAJOV  
skitus.com 

 
O čom je táto informácia?  
Cieľom tejto informácie je, aby sme Vás informovali o najdôležitejšie charakteristiky v súvislosti so 
spracúvaním údajov skupiny spoločností SKITUS, o uskutočnení spracúvania údajov na webovej stránke 
skitus.com, a o tom, ako zabezpečujeme ochranu Vašich osobných údajov.  
 
Naše zásady  
Vaše osobné údaje spracujeme výlučne na základe platného zákona o ochrane osobných údajov. Naše 
smernice o spracúvaní údajov, ako aj táto informácia je v súlade so Zákonom číslo č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). 
 
Vaše osobné údaje – čo to znamená?  
Osobným údajom sa rozumejú všetky také informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo 
identifikovateľnú fyzickú osobu. Za identifikovateľnú osobu považujeme tú fyzickú osobu, ktorá môže 
byť priamo alebo nepriamo priradená ku kritériu, ako je meno, identifikačné číslo – teda také je Vaše 
meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa, atď.  
  
Kto sme?  
Sme skupina spoločností SKITUS, ktorá sa zaoberá s dočasným pridelením pracovníkov a 
sprostredkovaním pracovnej sily.  Do skupiny spoločností SKITUS patria firmy, ktoré sú nižšie uvedené. 
 
Vzhľadom na vykonané spracúvanie údajov počas prevádzky tejto webovej stránky členovia skupiny 
spoločností sú spoločnými správcami údajov.  
Vzhľadom na ostatné spravovanie údajov, ktoré sú obsiahanuté v týchto infomáciach, každé 
spravovanie údajov bude uvádzané samostatne, ak sa nebude jednať o samostatné spravovanie 
údajov, ale o spoločné spravovanie údajov.  
 
Ak by ste mali ďalšie otázky k obsahu týchto informácií, alebo otázky v súvislosti spracúvaním Vašich 
osobných údajov, prosíme Vás, aby ste kontaktovali miestnú spoločnosť SKITUS, podľa Vášho bydliska.  
   
Správcami údajov v súvislosti spracúvaním údajov podľa obsahu tohto informačného materiálu sú:  
 
SKITUS Industries Kft.  
2040 Budaörs, Építők útja 2-4. 
Maďarsko 
Identifikačné číslo organizácie: 13-09-202447 
 
Skitus Project Engineering Kft. 
2040 Budaörs, Építők útja 2-4. 
Maďarsko 
Identifikačné číslo organizácie: 13-09-201701 
 
SKITUS Project Engineering s.r.o. (CZ) 
třída Kpt. Jaroše 1922/3 
602 00 Brno – Černá Pole 
Česká republika  
Identifikačné číslo organizácie: 05589789 
 



 
SKITUS Automotive s.r.o. (SK) 
Sídlo: Okolicná na Ostrove 437 
94 613 Okolicná na Ostrove 
Slovenská republika  
Identifikačné číslo organizácie: 44269544 
 
(ďalej aj samostane aj spolu ako: „SKITUS”) 
 
Kontakty v otázkach, súvisiacich so spracúvaním údajov:  
poštová adresa: adresy spoločností podľa ich sídla  
e-mailová adresa: adat@skitus.com, czoffice@skitus.com, info@skitus.com  
telefónne číslo: HU +36 23 788 308, SK +421 903 181 265, CZ +420 564 565 700 
 
Za akým účelom spravujeme osobné údaje? 
V prvom rade na nasledujúce účely zhromažďujeme a používame Vaše osobné údaje:  

1. Aby sme Vás mohli kontaktovať, udržiavať s Vami kontakt: cez kontaktný formulár na 
webovej stránke, e-mailom, telefonicky;  

2. Prihlásenie na pracovnú ponuku, registrácia do databázy kariéra;  
3. Tvorba a plnenie zmlúv a je udržiavanie;  
4. Cookies;  

 
O spravovaní údajov, ktoré v týchto informáciach nie sú popísané, poskytneme samostatné informácie 
s tým, že na spravovanie údajov, na bezpečnosť údajov, na kontakty na správcov údajov vzťahujúce 
ustanovania v týchto informáciach z hľadiska zabezpečenie práva zainteresovaných strán sú 
rozhodujúce.  
 
Spravovanie údajov, súvisiacich s kontaktovaním, s udržiavním kontaktu   
Ak sa na nás obrátite s nejakou otázkou alebo s požiadavkou a poskytnete nám Vaše osobné údaje, či 
v telefonickej správe, v e-mailovej správe, v dopise, ktorý ste nám pošlete poštou, alebo pri 
telefonickom kontakte, Vaše osobné údaje budeme spravovať za účelom, aby sme s Vami udržiavali 
kontakt, alebo za účelom, aby sme Vám mohli odpovedať na Vaše otázky a požiadavky.  
Spravovanie údajov je potrebné z oprávneného obchodného záujmu (GDPR článok 6., odsek č.1, 
písmeno f), aby sme Vašu žiadosť mohli zaregistrovať, odpovedať na ňu a mohli použiť v súvislosti s 
uplatnením nárokov a na výmenu správ.   
Zadaním Vášho mena a Vašej e-mailovej adresy, cez ’Kontakty’ nás môžete kontaktovať. Pri 
kontaktovaní, okrem Vášho mena a e-mailovej adresy budeme spravovať Vaše osobné údaje, ktoré ste 
vo Vašej správe poskytli (najmä kontaktných údajov záujemcu, alebo inej zainteresovanej osoby a 
okolnosti záležitosti, s ktorou sa záujemca na nás obrátil).  Vaša správa bude doručená na e-mailovú 
adresu: info@skitus.com, ktorá má obmedzený prístup.   
V prípade, ak nás budete kontaktovať telefonicky, Vaše osobné údaje budeme spravovať v tom 
prípade, ak bude potrebné Vás kontaktovať, poslať Vám odpoveď. V takomto prípade budeme evidovať 
aj Vaše telefónne číslo a v prípade potreby dátum a čas telefonického rozhovoru.  
V prípade poštou doručeného dopisu evidujeme aj adresu odosielateľa a dátum doručenia dopisu. 
Spravované osobné údaje, ktoré boli poskytnuté pri kontaktovaní (vrátane e-mailových správ) po 
ukončení účelu spravovania údajov vymažeme.  Ak e-mailová správa a na e-mailovú správu zaslaná 
odpoveď je už nepotrebná za účelom ďalšieho vybavovania, alebo za účelom uplatnenia nárokov, 
výmazanie údajov je bezodkladne realizované, v iných prípadoch správa a odpoveď na správu bude 
vymazaná po uplynutí 5 rokov od dátumu poskytnutia údajov.  
  
 

mailto:info@skitus.com


Spravovanie údajov, súvisiacich s prihláškou na inzerát o pracovné miesto, s registráciou do databázy 
kariéra    
Podrobné informácie o spravovaní údajov, súvisiacich s prihláškou na pracovnú pozíciu nájdete na 
nižšie uvedených odkazoch:  
Informácie o spravovaní údajov, súvisiach s prihláškou na dočasné pridelenie pracovníkov pracovníkov:    
https://skitus.com/ Informacia o spracuvani_udajov_pri_prijimani_pracovnikov_ 
DOCASNE_PRIDELENIE_PRACOVNÍKOV.docx 
Informácie o spravovaní údajov, súvisiach s prihláškou na pracovnú pozíciu technický inžinier:     
https://skitus.com/Informacia o spracuvani_udajov_pri_prijimani_pracovnikov_INZINIERI.docx 
SKITUS belső célú irodai munkákra jelentkezők adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztató: 
https://skitus.com/Informacia o spracuvani_udajov_pri_prijimani_pracovnikov_INTERNI.docx 
 
Spravovanie údajov, súvisiacich s uzatvorením zmlúv, s plnením zmlúv, s udržiavaním zmlúv  
Tento bod sa vzťahuje na uzatvorené zmluvy, ktoré súvisia s našou obchodnou činnosťou, to znamená, 
že sa vzťahuje na zmluvy, ktoré sme uzavorili s našimi objednávateľmi alebo s našimi subdodávateľmi, 
so spolupracujúcimi partnermi, s dodávateľmi. Tento bod sa nevzťahuje na pracovné zmluvy.  
  
Pokiaľ sa jedná o zmluvy, na ktoré sa vzťahuje tento bod, osobné údaje sa môžu spravovať v tom 
prípade, ak zmluvný partner je fyzickou osobou alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, nakoľko 
v takýchto prípadoch spracovanie osobných údajov je nevyhnuté.  V tomto prípade sa za osobné údaje 
nášho partnera považujú všetky údaje, ktoré nám boli poskytnuté a súvisia so zmluvou, ktorá sa týka 
nášho partnera alebo s našim partnerom súvisia.  Ak je náš zmluvný partner spoločnosťou (právnickou 
osobou, či na strane dodávateľa, alebo na strane objednávateľa), správa osobných údajov je v podstate 
spojená so spravovaním osobných údajov kontaktnej osoby, ktorá bola partnerom stanovená.  
Ak je náš zmluvný partner fyzickou osobou, alebo samostatne zárobkovo činnou osobou (či na strane 
dodávateľa, alebo na strane objednávateľa), účelom spravovania osobných údajov je uzatvorenie 
zmluvy, jej evidencia a plnenie zmluvy.  
Ak v súvislosti so zmluvou vznikne záväzok vystavenia faktúry, za osobné údaje sa považujú u fyzickej 
osoby, alebo u samostatne zárobkovo činnej osoby aj na základe zmluvy vystavenou faktúrou súvisiace 
údaje, ktoré sú spravované za účelom plnenia záväzkov v zmysle zákona o účtovníctve (vystavenie 
faktúry, uchovávanie faktúry).  
V prípade fyzickej osoby a samostatne zárobkovo činnej osoby, vrámci plnenia zmluvy účely 
spravovania údajov zahrňajú aj vysporiadanie prípadných záručných požiadaviek a iných právnych 
sporov.  
  
V prípade ak náš zmluvný partner je spoločnosťou (týka sa všetkých právnických osôb) k spravovaniu 
osobných údajov môže dôjsť iba u osobných údajov kontaktnej osoby. Účelom spracúvania osobných 
údajov kontaktnej osoby a tretích osôb podľa predmetu zmluvy, je bezproblémové vytvorenie zmluvy 
a plnenie zmluvy, alebo jej obnovenie.  
 
V prípade uzatvorenia zmluvy s fyzickou osobou a samostatne zárobkovo činnou osobou, osobné údaje 
sú nám potrebné za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, to znamená, že poskytnutie osobných 
údajov je podmienkou uzatvorenia zmluvy (je právnym základom pre správu údajov v zmlysle GDPR, 
článok 6., odsek 1, písmeno b). Tieto údaje sa v podstate spravujú v rámci trojročnej premlčacej doby 
(Občiansky zákonník) a po uplnynutí tejto doby, údaje aj bez osobitného požiadania vymažeme.  
V obchodnoprávnych vzťahoch je premlčacia doba 4 roky. Po tejto dobe sa majú dokumenty uchovávať 
z hľadiska archivácie a zdanenia.   
   
Okrem uvedených, u fyzických osôb alebo u samostatne zárobkovo činných osôb spravovanie určitých 
osobných údajov je vykonávané na základe nasledovných zákonných záväzkov (GDPR článok 6., odsek 
1, písmeno c): fakturačné údaje (názov a adresa vystaviteľa faktúry) v prípade záväzku vystavenia alebo 
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uchovania faktúry, máme povinnosť spravovať osobné údaje podľa Zákona o účtovníctve číslo 
431/2002. § 35. počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.  
 
V prípade uzatvorenia zmluvy so spoločnosťou, údaje kontaktnej osoby a osobné údaje 
zainteresovaných tretích osôb v závislosti od predmetu zmluvy, na základe GDPR článok 6., odsek 1, 
písmen f),  spravujeme počas premlčacej doby (5 rokov) za účelom nášho oprávneného záujmu,  
spojeného s bezproblémovým plnením  zmluvy.  

  
Používanie cookies  
 
Počas návštevy webovej stránky skitus.com, na Vašom zariadení sa nainštaluje výlučne len základný 
súbor cookie, ktorý je nevyhnutný pre operáciu, aby sa Vám stránka zobrazila v jazyku, ktorý ste si 
vybrali v prípade, keď sa vrátite na našu webovú stránku a pokiaľ nainšalovaný súbor nie je vymazaný, 
1 rok si pamätá Vami vybraný jazyk zobrazenia.  
  
Čo je súbor cookie? Cookie je malý súbor údajov, ktorý internetové služby ukladajú v prehliadači. 
Cookie je nevyhnutná technológia pre online služby, ktorá poskytuje efektívný a moderný užívateľský 
zážitok a ktorú technológiu v súčasnej dobe podporuje každý prehliadač.  
  
Ako môžete kontrolovať a deaktivovať súbor cookie?  
Súbor cookie možno kedykoľvek vymazať zo zariadenia, s výberom vhodných nastavení prehliadača je 
možné vo všeobecnosti odmietnuť používanie cookie súborov. V každom prehliadači  (Explorer, 
Mozilla, Chrome, Safari atď.) ako aj na koncovom zariadení (ak užívateľ používa viac zariadení) cookie 
súbor je možné odstrániť alebo zakázať samostatne. O nastavení cookie súborov sú uvedené podrobné 
popisy na nasledujúcich stránkach:  
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-11   
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami    
Chrome: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop   
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU     
 
Ostatné spravovanie údajov  
 
Webová stránka našej spoločnosti nezaznamenáva údaje o návševníkoch.  
 
O spravovaní údajov, ktoré nie sú uvedené v tejto informácii (napr.: výherná hra, spravovanie údajov 
zamestnancov, atď.) poskytneme informáciu pri zaznamenaní údajov.  
 
 
Kto môže poznať Vaše osobné údaje?  
 
Týmto Vás informujeme, že súdy, prokurátori, vyšetrovacie orgány,  orgány činné v trestnom konaní, 
správne orgány, Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií a iné orgány na základe plnej 
moci, vyplývajúcej zo zákona môžu požiadať SKITUS na poskytnutie informácií, na postúpenie údajov 
pre potreby orgánov. Spoločnosť SKITUS pre orgány – ak orgány označili presný účel a okruh údajov – 
vydá iba rozsah tých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutne potrebné na účely realizácie žiadosti.   
 

Na vykonávanie určitých operácií v súvislosti so spravovaním údajov, uvedených v týchto informáciach 
môže naša Spoločnosť používať spravovateľov údajov, ktorí budú konať v jej mene a v súlade s jej 
pokynmi.  

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
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https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU


Spracovatelia údajov a ich úlohy, ktorých naša spoločnosť poverila:  
 

Spracovateľ údajov  Činnosti, ktoré vykonáva spracovateľ údajov vrámci 
spravovania údajov  

Docca OutSource IT Szolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság  
(IČO: 01-09-685394,  
Sídlo: 1124 Budapest, 
 Apor Vilmos tér 25-26) 

Správca systemov informačných technológií (napr.: e-
maily)  
 

Microsoft Corporation (Redmond USA) cloudová služba (hosting služby), služby elektronickej  
komunikácie  

 
SKITUS si vyhradzuje právo v budúcnosti zapojiť do spravovania údajov ďalších spracovateľov údajov, 
ktorí Vám budú oznámené zmenou týchto informácií.  
 
Sú moje údaje v bezpečí? 
 
Áno. Aby sa zachovala bezpečnosť a dôvernosť  údajov, ktoré sú z našej strany spravované, a aby sme 
zabránili zničeniu údajov alebo neoprávnenému použitiu alebo pozmeneniu údajov, spoločnosťou 
SKITUS, sa uplatnia najmä nasledujúce informačné a iné bezpečnostné a organizačné opatrenia. Okrem 
uvedených neustále sledujeme vývoj techniky, dostupné technické, technologické, organizačné 
riešenia a aplikujeme riešenia, ktoré spĺňajú úroveň ochrany spravovania údajov.  
   
Aby sme zabezpečili dôverný charakter pri ukladaní papierových dokumentov, obsahujúcich osobné 
údaje, ukladáme ich systematicky do uzamykateľných skríň v administratívnej budove, kde je strážnou 
službou zabezpečené 24 hodinové stráženie objektu.  
Prostredníctvom e-mailovej komunikácie, alebo formou iných elektronických prostriedkov 
postúpeným  osobným údajom majú prístup výlučne len pracovníci oprávneného úseku (napr.: úsek 
HR, obchodný úsek, vedenie kancelárie).   
Formou zálohovania dát zabezpečujeme, aby údaje si zachovali svoju pravosť, integritu a nemennosť, 
a v prípade ich znečenia alebo zmeny, pôvodné údaje mohli byť obnovené. Používame heslom 
chránené prístupové systémy. 
  
Naše cloudové úložisko pre poštové a digitálne záznamy poskytuje spoločnosť Microsoft Corporation 
(Redmond USA) vrámci služieb balíka Office 365. Spoločnosť Microsoft Corporation, ako služba 
spracovania údajov spĺňa požiadavky normy ISO 27001, spĺňa požiadavky modelových doložiek 
Európskej únie, spĺňa požiadavky zmluvy HIPAA BAA (Health Insurance Portability and Accountability 
Act Business Associate Agreement ) a spĺňa aj požiadavky zákona FISMA (Federal Information 
Security Management Act) a nachádza sa na zozname „Privacy Shield”, čo znamená, že služba 
zodpovedá a spĺňa požiadavky bezpečnosti údajov, ktoré Európska únia očakáva.  
  
Informujeme Vás, že napriek spoločnosťou SKITUS podniknutým opatreniam, elektronické správy 
prenášané cez internet, nezávisle od protokolu (e-mail, web, ftp. atď.) sú zraniteľné voči takým 
sieťovým hrozbám, ktoré vedú nekalým praktikám, zmluvným sporom alebo odhaleniu, pozmeneniu 
informácií.  
     
Spoločnosť SKITUS, ako správca údajov registruje vyskytnuté incidenty v oblasti ochrany údajov, prijíma 
opatrenia na nápravu a pre budúcnosť prijíma prevenčné opatrenia.   
SKITUS ako kontrolór údajov registruje incidenty v oblasti ochrany údajov, ktoré sa vyskytli, a prijíma 
opatrenia na nápravu a prevenciu pre budúcnosť. V prípade potreby sa incident v oblasti ochrany 



osobných údajov oznámi Národnému úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií a v prípade 
vysokej úrovne rizika ochrany údajov, túto skutočnosť oznámime zainteresovaným.  
 
Aké možnosti máte na uplatnenie nárokov? Na koho sa máte obrátiť?  
1./ Právo na informácie / Právo na prístup  
2./ Právo na opravu údajov  
3./ Možnosť späťvzatia súhlasu / Právo na výmaz /„právo na zabudnutie údajov”  
4./ Právo namietať proti správe údajov založenej na legitímnom záujme  
5./ Právo na obmedzenie spravovania údajov  
6./ Právo na prenos údajov  
7./ Možnosť podania sťažnosti  
 
Požiadanie o informácie/Právo na prístup k informáciam. Kedykoľvek môžete požiadať informáciu o 
tom, či prebieha u nás spravovanie Vašich osobných údajov. Máte právo požiadať o jasné, 
transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi a aké 
práva máte v tejto súvislosti. Aj táto informácia o spravovaní údajov slúži k tomuto účelu. Na požiadanie 
poskytneme Vám informácie o Vašich údajoch, ktoré spravujeme, informácie o účelu spravovania 
údajov, o právnom základe, o trvaní spravovania Vašich údajov a aj tom, kto a za akým účelom obdrží 
alebo obdržal Vaše údaje (záruky na primeranú ochranu údajov prenose údajov do tretej krajiny), aké 
máte práva, ak sme Vaše údaje neobdržali od Vás, o ich zdroja, o okolnostiach ak sa týka incidentu 
ochrany údajov, o opatreniach, ktoré boli prijaté s cieľom odstránenia incidentu.  
 
 
Spolu s pokytnutými informáciami na požiadanie poskytneme Vám aj kópiu Vašich osobných údajov, 
ktoré spravujeme. Prvá kópia nie je spoplatnená, ale za každú ďalšiu kópiu sme oprávnení vyúčtovať 
primeraný poplatok. Čiastku poplatku Vám vopred oznámime.  
 
Právo na opravu, doplnenie údajov. Ak zistíte, že niektorý Váš osobný údaj je u nás chybne, neúplne 
zaznamenané, alebo medzičasom sa Vaše osobné údaje zmenili (napr.: zmena mena), Vás žiadame, 
aby ste nám poskytli Vaše správne, pozmenené alebo doplňujúce údaje za účelom, aby sme mohli 
vykonať opravu, doplnenie a aktualizáciu údajov.  
  
Právo na výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie údajov”). Kedykoľvek, bez podania 
oddôvodnenia, môžete nám oznámiť, že žiadate o výmaz Vašich osobných údajov. Náväzne Vaše 
osobné údaje vymažeme – ak neexistujú náležité dôvody (právny základ) na zamietnutie výmazu.  
Informujeme Vás, že výmaz údajov môžeme zamietnuť hlavne v tom prípade, ak sú údaje potrebné 
alebo môžu byť potrebné  na splnenie zákonnej povinnosti,alebo na uplatnenie nárokov, alebo na 
uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií.  
S ohľadom na spravovanie údajov na základe súhlasu, späťvzatie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
predchádzajúceho spravovania údajov.  
 
Právo namietať proti správe údajov založenej na legitímnom záujme. Môžete namietať nami 
vykonávané spravovanie údajov, ak sa domnievate, že spravovanie údajov je v rozpore s Vašou osobou. 
V prípade namietania budú Vaše osobné údaje vymazané, okrem prípadov, ak spravovanie údajov je 
odôvodnené s takými závažnými legitímnymi dôvodmi, ktoré majú prednosť pred Vašimi záujmami, 
právami a slobodami, alebo ktoré súvisia s podaním, potvrdením alebo ochranou právnych nárokov.  
     
Právo na obmedzenie spravovania údajov. Môžete požiadať o označenie Vašich osobných údajov  za 
účelom obmedzenia ich spravovania a to pri splnení nasledujúcich: a) namietate presnosť osobných 
údajov – v takomto prípade obmedzenie sa vzťahuje na obdobie, ktoré umožňuje overiť presnosť 
Vašich osobných údajov; b) spravovanie údajov je protiprávne a ste proti výmazaniu údajov a žiadate 
obmedzenie ich používania; c) na základe pôvodného účelu spravovania údajov SKITUS už nepotrebuje 



Vaše osobné údaje, ale Vy ich nárokujete z dôvodu na predloženie, na uplatnenie alebo k obhajobe 
právnych nárokov; d) namietali ste spravovanie údajov a na preskúmanie možnosti výmazu je potrebný 
určitý čas, či k vymazaniu nebránia iné dôvody.  
Počas doby obmedzenia údaje sa iba uchovávajú, nevykonávame žiadne operácie, týkajúce sa 
spravovania údajov, s výnimkou, ak súhlasíte s ďalšími operáciami, alebo ak sa vyžaduje ochrana 
vlastných práv alebo ochrana práv tretej strany alebo pre verejný záujem. V prípade obmedzenia 
spravovania údajov Vás budeme predbežne informovať o jeho vyriešení.  
 
Právo na prenos údajov.  V prípade spravovania údajov na základe súhlasu, alebo na základe zmluvne 
dohodnutého automatizovaného spravovania údajov môžete požiadať, aby Vaše osobné údaje, ktoré 
ste nám poskytli boli Vám poskytnuté všeobecne známom a ľahko použiteľnom elektronickom formáte 
(napr.: Word, Excel) – ak je to technicky možné, pre Vami určenej tretej osobe.  
 
Opravný prostriedok, sťažnosť. V prípade podozrenia z porušenia práva v súvislosti spravovaním 
Vašich osobných údajov, prosíme Vás, aby ste najskôr kontaktovali nás na e-mailovej adrese 
adat@skitus.com. Vašu sťažnosť prešetríme najneskôr do 1 mesiaca. V zmysle § 20., ods. 2., písm. e) 
Zákona o ochrane osobných údajov číslo 18/2018 dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie 
konania podľa § 100: konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo 
dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom, alebo bez návrhu aj na základe zistenia 
úradu pri výkone dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom. Správnym 
orgánom je Úrad na ochranu údajov Slovenskej republiky (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská 
republika, email: statny.dozor@pdp.gov.sk).   
 
Spôsob uplatnenia nárokov. Vašu požiadavku, sťažnosť môžete nám oznámiť na e-mailovú adresu 
adat@skitus.com, alebo dopisom cez poštu, adresovaného na adresu nášho sídla. Žiadame Vás, aby 
ste nám v poštovom dopise poskytli potrebné údaje na identifikáciu osoby a v prípade, ak nárokujete 
odpoveď s poštovým dopisom prosíme Vás o poskytnutie Vašej adresy.  
 
Ak vznikli akékoľvek pochybnosti v súvislosti s Vašou totožnosťou, alebo poskytnuté údaje nie sú 
dostatočné na identifikáciu Vašej osoby, sme oprávnení vyžiadať od Vás ďalšie identifikačné údaje.  
 
Vaša požiadavka bude prešetrená do 1 mesiaca a odpoveď Vám pošleme písomne (e-mailom). V 
prípade potreby sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace. O tejto skutočnosti Vám 
zašleme odôvodnené informácie.  
 
25. 05. 2018  
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