
Zásady ochrany osobných údajov  v 
súvislosti s nariadením (EU) 2016/679 

(GDPR) 
 

Základné informácie 
V súvislosti s prijatím Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (tzv. GDPR - 
General Data Protection Regulation), ktoré sa s účinnosťou od 25. mája 2018 bude vzťahovať na 
spracovanie Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti SAE - Automation, s.r.o, Vám poskytujeme 
zhrnutie základných informácií o spracovaní a ochrane Vašich osobných údajov zo strany SAE - 
Automation, s.r.o. 

  
Totožnosť správcu osobných údajov 
Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť SAE - Automation, s.r.o., so sídlom M.Gorkého, 487/32, 
pracovisko Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, ; IČO 316 300 57, zaregistrovaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 3047/R. 
  

Aké osobné údaje spracovávame a ich získavame 
Spracovávame iba tieto Vaše údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a firmu zamestnávateľa. 
Osobné údaje získavame najmä priamo od Vás pri osobnom rokovaní, z vizitiek, telefonických hovorov, 
elektronickej korešpondencie, registráciou na našom webe, príp. aj od kolegov vo vašom zamestnaní. 
  

Využitie osobných údajov 
Vaše osobné údaje využívame pre: 
  

• poskytovanie informácií o dôležitých oznámeniach k nami dodávaným produktom (opravné 
balíčky, nové verzie a pod.); 

• poskytovanie informácií o novinkách v našej ponuke; 

• zasielanie pozvánok k nami organizovanými akciám (konferencie, semináre,  veľtrhy, školenia a 
i.); 

• komunikáciu s Vami v prípade riešenie Vašich otázok a požiadaviek. 
Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, kým z Vašej strany nedôjde k odvolaniu Vami 
udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo budú splnené iné podmienky z práva na "byť 
zabudnutý" (pozrite ďalej). 
  

Poskytovanie osobných údajov 
Údaje budú použité pre vyššie uvedené využitie a spracovanie iba našou firmou a nebudú odovzdávané 
žiadnemu ďalšiemu spracovateľovi, t.j. tretej strane. Bez vášho súhlasu Vaše osobné údaje 
neposkytneme iným osobám, iba ak by takáto povinnosť vyplývala zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 
 
 



Cookies 
Web www.saeautom.sk  používa cookies pre zaistenie funkčnosti a zvýšenie užívateľského komfortu. 
  

Google Analytics 
Web www.saeautom.sk je napojený na systém Google Analytics, ktorý monitoruje chovanie užívateľov 
v rozsahu nepresahujúcom bežnú prax (anonymizované agregované dáta podľa podmienok spoločnosti 
Google). 
  
 

Práva spojené so spracovaním osobných údajov 
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte: 
  

• právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné 
údaje a aké sú Vaše práva (k tomu slúži aj tento dokument); 

• právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich 
spracovaním zo SAE - Automation, s.r.o.; 

• právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov; 

• právo na vymazanie (tzv. právo "byť zabudnutý") Vašich osobných údajov, predovšetkým pokiaľ: 
o už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracovanie; 
o ste odvolali svoj súhlas k ich spracovaniu; 
o ste oprávnene namietali voči ich spracovania; 
o boli spracované nezákonne; 
o alebo sa musia vymazať podľa právnych predpisov. 

• právo na obmedzenie spracovanie - v niektorých prípadoch síce osobné údaje môžeme 
uchovávať, ale nesmieme s nimi nijako nakladať; jedná sa o nasledujúce situácie: 

o ak napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým neoveríme ich správnosť; 
o ak sa osobné údaje spracúvajú neoprávnene, ale neželáte si, aby sme ich vymazali a 

miesto výmazu požiadate len o obmedzení spracovania; 
o ak už osobné údaje nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy na účely uplatnenia Vašich 

právnych nárokov; 
o ak vznesiete námietku proti ich spracovania po dobu, kým neoveríme, či naše oprávnené 

dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami. 
o právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb; 
o právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 

Bratislava 27, Slovenská republika  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk. 
 

Ochrana osobných údajov 
Pre zaistenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre nás mimoriadne dôležitá, 
využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k 
údajom a ich zneužitím, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov aj obnovu dát v prípade incidentu. 
  

 
Ďalšie informácie a kontaktné údaje 
Ak máte otázky k spracovaniu Vašich osobných údajov alebo potrebujete akúkoľvek inú súvisiacu pomoc, 
obráťte sa prosím priamo na našu spoločnosť SAE - Automation, s.r.o. písomne, telefonicky, e-mailom 
alebo osobne s využitím nasledujúcich kontaktných údajov: 

http://www.saeautom.sk/
http://www.saeautom.sk/
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk


SAE - Automation, s.r.o. 
ul. Trenčianska 19  
018 51 Nová Dubnica 
Slovensko 
sae-automation@saeautom.sk 
Telefón: 

+421 (0)42 445 07 01 
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