Zásady ochrany osobných údajov a súkromia spoločnosti ABB Solutions Slovakia, s.r.o.
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle
neskorších predpisov (v ďalšom texte len ako „Zákon“)

Ak používate webovú stránku spoločnosti ABB Solutions Slovakia, s. r. o. a zároveň:
•
•
•
•

ste naším zákazníkom alebo dodávateľom (alebo sa ním chcete stať);
využívate naše služby (alebo máte záujem ich používať);
pracujete pre nášho zákazníka alebo nášho dodávateľa (alebo budúceho zákazníka alebo
dodávateľa) alebo pre niekoho, kto používa alebo má zámer využívať naše služby;
ste uchádzačom o zamestnanie v našej spoločnosti,

uzatvárate s našou spoločnosťou ABB Solutions Slovakia, s. r. o. zmluvu, ktorej predmetom sú
podmienky používania našej webovej stránky a ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú aj tieto
Zásady ochrany osobných údajov a súkromia.
Tieto Zásady vám poskytnú nasledovné informácie:
- aké osobné údaje ako prevádzkovateľ (§ 5 písm. o) Zákona) spracovávame,
- z akého dôvodu a akým spôsobom ich spracúvame,
- aké sú Vaše práva ako dotknutej osoby, ktorej osobné údaje spracovávame, a ako a kde si
svoje práva môžete uplatniť.
1) Aké osobné údaje spracúvame?
•
•

•

•

•

•

•

Vaše meno a priezvisko;
Vašu adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo iné kontaktné údaje (súvisiace
s vašou prácou alebo s vaším súkromím, podľa povahy vzťahu, ktorý máme s vami
alebo s iným subjektom (napríklad naším dodávateľom, pre ktorého pracujete);
informácie o Vašej osobe, ktoré ste nám poskytli telefonicky, e-mailom,
prostredníctvom našej webovej stránky, prostredníctvom sociálnych sietí alebo iným
spôsobom v súvislosti s používaním našej webovej stránky, dodávaním tovarov alebo
služieb našej spoločnosti, informovaním sa o našich službách či nahlásením problémov;
iné informácie, ktoré sa Vás týkajú, a spracovanie ktorých je z našej strany nevyhnutné,
aby sme mohli uzatvoriť alebo realizovať zmluvu/dohodu s Vami alebo s osobou, pre
ktorú pracujete;
informácie o podujatiach, na ktoré ste pozvaní Vy alebo Vaše spriaznené osoby, ako aj
Vaše osobné údaje a preferencie v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre potreby organizácie
a riadenia týchto podujatí;
informácie týkajúce sa Vašej osoby, ktoré ste nám poskytli alebo ktoré sme získali
z iných zdrojov pri Vašej návšteve v našej spoločnosti (napr. ak sa pri návšteve nášho
pracoviska prihlásite alebo vás zachytí náš bezpečnostný kamerový systém alebo ak
nám poskytnete informácie o poznávacej značke svojho vozidla);
informácie, ktoré nám poskytnete pri používaní našej webovej stránky, vrátane:
- technických informácií, vrátane IP adresy použitej na pripojenie vášho počítača na
internet, informácie o vašom prihlasovacom mene, type a verzii prehliadača, nastavení
časového pásma, typov a verzií plug-inov prehliadača, operačnom systéme
a platforme;

- informácií o vašej návšteve, vrátane úplných URL údajov, informácií o postupnosti
kliknutí (clickstream) smerujúcich k našej stránke, na nej a z nej (vrátane údajov
o čase a dátume), službách, ktoré ste si pozreli alebo ktoré ste vyhľadávali, informácií
o čase odozvy stránky, chybách pri sťahovaní súborov, dĺžke návštevy konkrétnych
stránok, informácií o interakciách stránok (ako sú napr. informácie o posúvaní
(scrolling), kliknutiach, pohyboch myšky (mouse-overs)), informácií o metódach
použitých na odchod zo stránky, či informácií o telefónnych číslach, z ktorých k nám
prichádzajú volania, alebo o sociálnych médiách, z ktorých nás kontaktujete.
2) Čo robíme s vašimi osobnými údajmi?
Vaše osobné údaje spracúvame:
•

•
•

•
•
•
•

aby sme mohli:
- uzatvárať a realizovať zmluvy/dohody s Vami alebo so subjektom, pre ktorý pracujete;
- poskytovať služby zákazníkom a ďalším užívateľom týchto služieb;
- prijímať tovary a služby od dodávateľov;
- riadiť a spravovať naše vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi a inými užívateľmi našich
služieb;
ak ste vy alebo osoba, pre ktorú pracujete, relevantným zákazníkom, užívateľom alebo
dodávateľom tovarov alebo služieb na tieto účely;
pre potreby spravovania našej webovej stránky v súlade s našimi obchodnými
podmienkami, ďalej na interné operácie, ako je napr. riešenie problémov, a pre potreby
dátovej analýzy, testovania, výskumu či na štatistické a prieskumné účely;
aby sme mohli zlepšovať našu webovú stránku a zaistiť prezentáciu jej obsahu
spôsobom, ktorý je najefektívnejší pre vás a pre váš počítač;
aby sme zaručili bezpečnosť našej webovej stránky a ostatných systémov;
aby sme dokázali zmerať a lepšie poznať účinnosť reklamy, ktorú vám a iným
užívateľom ponúkame, a aby sme vám prinášali relevantnú reklamu;
aby sme vám dokázali navrhnúť či odporučiť služby, o ktoré máte záujem vy alebo
osoba, pre ktorú pracujete, a ktoré sú v súlade s preferenciami, ktoré ste vyjadrili (ak je
to relevantné).

3) Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje sprístupňujeme výlučne:
•

•
•

našim obchodným partnerom, zákazníkom, dodávateľom a subdodávateľom, aby sme
mohli uzatvárať alebo realizovať zmluvy alebo iné obchodné vzťahy v bežnom
obchodnom vzťahu, ktorý má naša spoločnosť s vami alebo s osobou, pre ktorú
pracujete;
našim audítorom, právnym a iným profesionálnym poradcom či poskytovateľom
služieb;
v prípade informácií získaných prostredníctvom našej webovej stránky:
- zadávateľom reklamy a reklamným sieťam za účelom výberu a ponuky reklamy
relevantnej pre toho ktorého užívateľa v rámci špecifickej cieľovej skupiny, na ktorú
sa zameriavajú (jedná sa o súhrnné informácie o našich užívateľoch, nie informácie
umožňujúce identifikáciu konkrétnych osôb);
- poskytovateľom analytických a vyhľadávacích služieb, ktorí nám pomáhajú
zlepšovať a optimalizovať našu webovú stránku.

4) Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje môžeme ako prevádzkovateľ spracovávať:
•
•
•

ak je ich spracovanie nevyhnutné podľa Zákona alebo podľa osobitného predpisu (§ 13
ods. 1 písm. c) Zákona);
ak je ich spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo
pred uzatvorením zmluvy na základe vašej žiadosti;
ak ste nám na ich spracovanie na konkrétny účel/účely udelili súhlas (§ 13 ods. 1
písm. a) Zákona), napr. v prípade priameho marketingu.

5) Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?
Osobné údaje spracúvame len na dobu nevyhnutnú na účel, na ktorý boli pôvodne zhromaždené
(§ 10 Zákona). Po uplynutí tejto doby sú tieto údaje vymazané alebo archivované, s výnimkou
rozsahu, v ktorom je pokračovanie ich spracovávania z našej strany nevyhnutné na to, aby sme
zaručili dodržiavanie právnych predpisov.
6) Aké sú vaše práva?
Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, máte tieto práva:
•
•
•

•

právo na prístup k svojim osobným údajom v zmysle § 21 Zákona;
právo požiadať o opravu akýchkoľvek nepresných alebo nesprávnych alebo o doplnenie
neúplných osobných údajov, ktoré spracúvame v zmysle § 22 Zákona;
právo požiadať o výmaz alebo obmedzenie osobných údajov v zmysle § 23 a § 24
Zákona za istých okolností (zvyčajne vtedy, keď ste nám osobné údaje poskytli vy a už
nie je potrebné, aby sme ich ďalej spracúvali);
právo odvolať svoj vopred udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek
a bez udania dôvodu.

Tieto práva si môžete uplatniť nasledovnými spôsobmi:
- e-mailom, ktorý zašlete na emailovú adresu: ABBSolutionsSlovakiaHR@abboptical.com;
- písomnou žiadosťou/odvolaním , ktoré zašlete na nižšie uvedenú korešpondenčnú
adresu:
ABB Solutions Slovakia, s. r. o.
Štúrová 27, Košice 040 01
IČO: 53 104 501
K rukám: HR Oddelenie
Súbory cookie
Informácie o tom, ako používame súbory cookie na spracúvanie osobných údajov sú vysvetlené
v našich Nastaveniach Cookies, ktoré viete spravovať v pätičke webstránky kliknutím na lištu
"Spravovať súhlas". Prosíme, prečítajte si ich.
O akýkoľvek zmenách týchto Zásad ochrany osobných údajov a súkromia Vás upovedomíme
zverejnením ich aktualizácie na tejto webovej stránke.

