
 

 

Zásady ochrany osobných údajov 

S osobnými údajmi našich užívateľov nakladáme v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a v súlade so súvisiacou platnou legislatívou. 

Správcom osobných údajov je spoločnosť SIAT s.r.o. so sídlom Nádražná 893/50, 958 01 Partizánske, 

Slovenská republika, IČO: 52 514 986, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,  

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38610/R.  

Osobné údaje získavame prostredníctvom webovej lokality www.siat.tech a spracovávame ich na účely 

poskytovania našich služieb:  

- odoslaním Kontaktného formulára (dopytu) užívateľ vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých 

osobných údajov za účelom získania telefonického alebo písomného vyjadrenia k svojej požiadavke, 

- odoslaním formulára Objednávka knihy užívateľ vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých 

osobných údajov za účelom doručenia objednanej publikácie na poskytnutú poštovú adresu užívateľa; 

zálohový list a daňový doklad (faktúra) k prijatej platbe budú zaslané na e-mailovú adresu užívateľa,  

- odoslaním formulára Prihláška na školenie užívateľ vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých 

osobných údajov za účelom uskutočnenia konkrétneho vzdelávacieho kurzu, t. j. vystavenia zálohového 

listu a daňového dokladu (faktúry) k prijatej platbe, ktoré budú zaslané na e-mailovú adresu užívateľa; 

doklad o absolvovaní kurzu (certifikát) bude zaslaný na poskytnutú poštovú adresu užívateľa. 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej 

týkajú. Taktiež má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo tieto údaje opraviť, doplniť, 

požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo 

namietať spracúvanie osobných údajov a právo na vymazanie osobných údajov, ak nám ich spracovanie 

nenariaďuje iný právny predpis alebo iná zákonná povinnosť. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať napísaním na e-

mailovú adresu siat@siat.tech. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté spracovanie osobných údajov 

v rozsahu potrebnom na splnenie iných povinností, ktoré nám ukladá zákon alebo iný právny predpis. 

To znamená, že po realizácii objednávky na naše služby či produkty sme povinní dodržať napríklad  

§ 35 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov, podľa 

ktorého sa musia účtovné doklady uchovávať po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého 

sa týkajú. Ide napr. o údaje uvedené vo faktúrach za objednané služby či tovar.  

Ak zo strany dotknutej osoby nedôjde k odvolaniu súhlasu, uchovávame ostatné poskytnuté údaje  

po dobu piatich rokov od udelenia súhlasu. 

Spracovávame tieto osobné údaje: meno a priezvisko, fakturačné údaje, poštovú adresu, e-mailovú 

adresu a telefónne číslo, prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytovanej službe. Môžeme získavať 

informácie aj z verejne prístupných zdrojov a pridať ich k informáciám, ktoré nám užívateľ už poskytol. 

Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá 

osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, na 

spracúvanie osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. b) nie je potrebné vyjadrenie samostatného 

súhlasu so spracúvaním osobných údajov. 

Na ochranu dát používame moderné technológie a realizujeme opatrenia, aby sme osobné údaje 

zabezpečili pred neoprávnenými zásahmi tretích strán. 

K osobným údajom máme prístup my ako Správca osobných údajov a taktiež k osobným údajom majú 

v nevyhnutnom rozsahu prístup aj nami vybraní Spracovatelia, napríklad pre činnosť vedenia 

účtovníctva. Ide o subjekty, ktoré nám poskytujú dostatočné záruky a garantujú splnenie požiadaviek na 

základe platných právnych predpisov. 

Osobné údaje neposkytujeme ďalším tretím stranám.  
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