INEX spoločnosť s ručením obmedzeným
Ochrana osobných údajov
Zodpovedný za spracúvanie osobných údajov:
Obchodné meno: INEX spoločnosť s ručením obmedzeným s.r.o.
Sídlo: Kopčianska 82/A, 851 01 Bratislava
Email: info@inexsro.sk
Telefón: +421 2 6383 8646
IČO: 00 685 739

Ochrana osobnych údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu nepoužívame na
našej webovej stránke súbory cookies a spracúvame len tie údaje, ktoré sú potrebné na
splnenie nášho záväzku - musíme ich spracúvať na základe zákonnej povinnosti alebo
máme na ich spracúvanie legitímny záujem. Zároveň spracuváme len tie údaje, ktoré ste
nám poskytli; nezbierame osobné údaje od tretích osôb. Všeobecne sa snážíme držať
množstvo spracúvaných osobných údajov na minime.
K spracúvaným osobným údajom patria napr.:
• meno a priezvisko,
• adresa bydliska (mesto, ulica, PSČ),
• telefónne číslo,
• emailová adresa,
• firemné meno,
• metaúdaje o komunikácii (IP adresa).
Vaše osobné údaje nebudú posúvané tretím osobám, a takisto nebudú posielané do
tretích krajín (krajiny mimo EÚ).
Doba uchovávania
Osobné údaje uchovávame po dobu 2 rokov, okrem prípadov, v ktorých nám zákon káže
inak (napr. daňové zákony). V tomto prípade uchovávame vaše osobné údaje po dobu
zodpovedajúcu zákonom, vo väčšine prípadov 7 rokov.
Právo na informácie
Máte právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame. Na využitie
tohto práva nám zašlite, prosím, email na adresu info@inexsro.sk. Emailová správa by mal
obsahovať: meno a priezvisko alebo meno firmy, kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli.

V prípade, že vás nebude možné na základe tejto emailovej správy jednoznačne
identifikovať, bude nutné doložiť dodatočné údaje, ako napr.: číslo zmluvy alebo bločku
a ďalšie informácie, ktoré nám umožnia vás jednoznačne identifikovať.
Právo na portabilitu
Pokiaľ je to možné, tak máte právo na prenos vašich dát. Pre požiadanie tohto prenosu
nás, prosím, kontaktujte na emailovú adresu info@inexsro.sk.
Právo na zmazanie
Podľa zákona máte právo na zmazanie vašich osobných údajov, ktoré uchovávame.
V prípade, že si želáte, aby sme zmazali všetky vaše osobné údaje, pošlite nám email,
prosím, na adresu info@inexsro.sk. Emailová správa by mala obsahovať: meno
a priezvisko alebo meno firmy, kontakté údaje, ktoré ste nám poskytli. V prípade, že vás
nebude možné na základe tohto emailu jednoznačne identifikovať, bude nutné doložiť
dodatočné údaje, ako napr.: číslo zmluvy alebo bločku a ďalšie informácie, ktoré nám
umožnia vás jednoznačne identifikovať.
Právo na opravu nesprávnych údajov
Pokiaľ si myslíte, že údaje, ktoré o vás uchovávame, sú nesprávne, môžete nám zaslať
email na adresu info@inexsro.sk a my ich opravíme.
Právo na obmedzenie spracúvania a zrušenie súhlasu na spracúvanie
Kedykoľvek máte možnosť obmedziť zámery spracúvania alebo odobrať súhlas na
spracúvanie. Prosím, myslite na to, že to môže viesť k nemožnosti poskytnutia našich
služieb alebo k ich obmedzieniu. Zrušenie súhlasu na spracúvanie platí od času
vyjadrenia nesúhlasu.
Právo na sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
V prípade, že si myslíte, že porušujeme naše zákonné povinnosti a chcete podať sťažnosť,
môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/
uoou/ ).

