Informácie pre Dodávateľov a osoby zastupujúce Dodávateľov ENTERP Kamil Sterna so sídlom v
Krakove, ul. Bratysławska 2a / 99, 31-201 Krakov

1. Správcom osobných údajov osôb vystupujúcich v úlohe:
a)dodávatelia, ktorí sú zmluvnými stranami zmlúv uzatvorených so spoločnosťou ENTERP Kamil Stern
(fyzické osoby, fyzické osoby podnikajúce v tzv. živnostenskom podnikaní, fyzické osoby pôsobiace vo
forme občianskoprávnych spoločností),
b) osoby zastupujúce inštitucionálnych dodávateľov,
c) osoby určené dodávateľmi na kontaktovanie a realizáciu predmetu zákaziek (napr. projektové
tímy) realizovaných so spoločnosťou ENTERP Kamil Sterna je ENTERP Kamil Sterna so sídlom v
Krakove, ul. Bratysławska 2a / 99, 31-201 Kraków (ďalej len „Spoločnosť“)
2. Správcu je možné vo veciach ochrany osobných údajov a výkonu práv s tým súvisiacich kontaktovať
e-mailom na adresu sales@nutki.eu, ako aj klasickou poštou na adresu sídla Spoločnosti. .
3.Osobné údaje osôb uvedených v bode 1, v závislosti od úlohy, ktorú vykonávajú, môžu byť
spracované na tieto účely a na základe týchto právnych dôvodov:
a)uzatvorenie a plnenie predmetu zmluvy (právny základ spracúvania údajov: článok 6 ods. 1 písm. b)
GDPR),
b) korešpondenciu vrátane priebežnej komunikácie súvisiacej s uzavretím a realizáciou predmetu
zmluvy (právny základ spracovania údajov: článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR),
c) posudzovanie sťažností súvisiacich s uzatvorenými zmluvami (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR),
d) posudzovanie a uplatňovanie nárokov, obrana proti nárokom, ako aj za účelom vykonávania
mimosúdneho riešenia sporov, čo je oprávnený záujem Spoločnosti (právny základ spracúvania
údajov: článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR),
e) vykonávanie štatistických analýz, čo je oprávnený záujem Spoločnosti (právny základ spracúvania
údajov: článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR),
f) splnenie zákonných požiadaviek v oblasti daňových a účtovných predpisov, najmä tých, ktoré sú
uvedené v ustanoveniach zákona z 11. marca 2004 o dani z tovarov a služieb (DPH), zákona z 15.
februára 1992 o príjmoch právnických osôb dane a zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994
(právny základ spracovania údajov: článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR),
g) uchovávanie údajov na účely archivácie a na účely preukazovania správnosti plnenia zákonných
povinností Spoločnosti, čo je jej oprávnený záujem (právny základ spracúvania údajov: článok 6 ods. 1
písm. f) GDPR) ;
h) vykonávanie činnosti formou priameho marketingu, ktorá je jej oprávneným záujmom (čl. 6 ods. 1
písm. f) GDPR),

i)zasielanie obchodných informácií elektronickými prostriedkami - ak konkrétna osoba udelila
samostatný súhlas so zasielaním obchodných informácií elektronickými prostriedkami na uvedenú emailovú adresu,
j) účel marketingovej komunikácie s využitím koncových telekomunikačných zariadení (napr. telefón)
a automatických volacích systémov - ak konkrétna osoba udelila samostatný súhlas na prijímanie
tohto typu informácií na uvedené telefónne číslo.
4. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim subjektom:
a) subjekty podporujúce Spoločnosť v oblasti technických a IT služieb (vrátane dodávky,
implementácie a údržby softvéru a údržby IT zariadení, hostingových služieb a podobne),
b) advokátske kancelárie poskytujúce služby Spoločnosti, ako aj subjekty poskytujúce služby
vymáhania pohľadávok,
c) konzultačné, audítorské a poradenské subjekty - v rámci služieb, ktoré tieto subjekty pre
Spoločnosť poskytujú,
d) orgány verejnej moci v súlade s ich právomocami
5. Osobné údaje Spoločnosť neprenáša mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
6. Osobné údaje bude Spoločnosť uchovávať po dobu trvania uzatvorených zmlúv a do ich riadneho
vysporiadania a okrem toho:
a) do premlčania prípadných nárokov vyplývajúcich z vyššie uvedených zmlúv,
b. po dobu nevyhnutnú na uplatnenie konkrétnych nárokov v súvislosti s uzatvorenými zmluvami
uvedenými vyššie,
c) po dobu plnenia povinností podľa zákona, najmä v oblasti daňových a účtovných predpisov,
napríklad povinnosti súvisiace s uchovávaním dokumentácie v súlade s požiadavkami čl. 74 zákona o
účtovníctve z 29. septembra 1994,
d) po dobu nevyhnutnú na to, aby Spoločnosť pred orgánmi verejnej správy, vrátane dozorného
orgánu na ochranu osobných údajov, doložila správnosť plnenia právnych povinností, ktoré jej
vyplývajú,
e) na účely archivácie, ak ide o históriu korešpondencie a odpovedí na zaslané dopyty - po dobu nie
dlhšiu ako 3 roky od získania údajov,
f) na účely priameho marketingu - do podania námietky proti spracovaniu údajov alebo do zistenia,
že údaje sú neaktuálne,
g) zasielať obchodné informácie elektronickými prostriedkami - do odvolania súhlasu na dosiahnutie
tohto účelu alebo do doby neaktuálnosti údajov,
h) na marketingovú komunikáciu s využitím koncových telekomunikačných zariadení (napr. telefón) a
automatických volacích systémov - do odvolania súhlasu na tento účel alebo do neaktuálnosti údajov.
7. Osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má právo: požadovať prístup k svojim osobným údajom,
právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo na prenos údajov, ako aj právo
namietať proti ich spracovaniu, za podmienok a v prípadoch ustanovených v ustanoveniach GDPR.

8. V prípade spracúvania osobných údajov Spoločnosťou za účelom presadzovania oprávnených
záujmov
(uvedené vyššie), radi by sme Vás informovali o práve namietať spracúvanie údajov z dôvodov
súvisiacich s konkrétnou situáciou a o práve kedykoľvek namietať v prípade spracúvania údajov na
účely priameho marketingu.
9. V prípadoch spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu Vás informujeme o práve
odvolať súhlas kedykoľvek bez uvedenia dôvodu, čo však nebude mať vplyv na súlad spracúvania
údajov, ku ktorému došlo pred udelením súhlasu. bol stiahnutý.
10. Dovoľujeme si Vás informovať o práve podať sťažnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
dozornému orgánu, ktorým je predseda Úradu na ochranu osobných údajov.
11. Poskytovanie osobných údajov na účely:
a)plnenie predmetu zmluvy je dobrovoľné, je však podmienkou uzavretia zmluvy a neposkytnutie
údajov môže mať za následok nemožnosť jej uzavretia alebo nemožnosť jej riadneho plnenia,
b) pri posudzovaní reklamácií je uplatňovanie prípadných reklamácií dobrovoľné, avšak podmienkou
Spoločnosti je zvážiť prípadnú reklamáciu alebo uplatniť nároky,
c) na účely vyplývajúce zo zákonných ustanovení je povinný na základe vyššie uvedených zákonných
ustanovení,
d) v ostatných prípadoch je to dobrovoľné.

