
INFORMACE PRO DOTČENOU OSOBU V SOUVISLOSTI SE ZÍSKÁVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

poskytnuté provozovatelem dotčené osobě při získávaní osobních údajů od dotčené 
osoby 

Provozovatel tímto v souladu s článkem 13 odst. 1. a 2. Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů 
a o volném pohybu takových údajů, jímž se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o 
ochraně údajů) (dále jen „Nařízení") poskytuje Dotčené osobě, od níž Provozovatel získává 
osobní údaje, které se jí týkají, následovné informace: 

Totožnost a kontaktní údaje Provozovatele: 
Provozovatelem je společnost HOSU, s.r.o., se sídlem Kopčianska 82/F, 851 01 Bratislava, IČO: 
47 251 824, registrovaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, vložka číslo: od-
díl: Sro, vložka číslo: 94604/B, statutární orgán: Ján Homola, jednatel, e-mailová adresa: 
info@hosu.sk. 

Totožnost a kontaktní údaje zástupce Provozovatele: 
Zástupce Provozovatele není ustanoven. 

kontaktní údaje odpovědné osoby: 
Nebyla ustanovena. 

Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby: 
Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby jsou: 

a) zpracování účetních dokladů 
b) evidence klientů pro účely uzavírání a plnění smluv 
c) archivace dokumentů v souladu s právními předpisy 
d) reklamace 

Právní základ zpracování osobních údajů Dotčené osoby: 
Právním základem pro zpracování osobních údajů Dotčené osoby bude, v závislosti od konkrét-
ních osobních údajů a účelu jejich zpracování, souhlas Dotčené osoby se zpracováním osobních 
údajů, splnění zákonné povinnosti, splnění smlouvy provozovatelem, jehož smluvní stranou je 
dotčená osoba. 

Specifikace oprávněných zájmů sledovaných Provozovatelem anebo třetí stranou: 
Neuplatňuje se. 



 
Příjemci anebo kategorie příjemců osobních údajů: 
Příjemcem osobních údajů Dotčené osoby budou anebo minimálně mohou být (i) statutární 
orgány anebo členové statutárních orgánů Provozovatele a (ii) zaměstnanci Provozovatele (i) 
obchodní zástupci provozovatele a další osoby spolupracující s Provozovatelem při plnění úkolů 
Provozovatele. Pro účely tohoto dokumentu se za zaměstnance Provozovatele budou považo-
vat všechny fyzické osoby vykonávající pro Provozovatele závislou práci na základě pracovní 
smlouvy anebo dohod o pracích vykonávaných mimo pracovního poměru. 

Příjemcem osobních údajů Dotčené osoby bude společnost poskytující Provozovateli účtovní 
služby, jakož i společnost poskytující Provozovateli služby související s tvorbou a údržbou soft-
véru, společnost poskytující provozovateli právní služby, spolupracovníci provozovatele, jakož 
i společnosti spolupracující s provozovatelem na vybavování reklamací. 

Příjemci osobních údajů budou rovněž finanční úřad a další státní orgány, v zákonem stanove-
ných případech. 

Informace o zamýšleném přenose osobních údajů do třetí země: 
Neuplatňuje se - Provozovatel nezamýšlí převést osobní údaje do třetí země. 

Doba uchovávání osobních údajů: 
Osobní údaje budou v souladu s právními předpisy uchovávány po nevyhnutnou dobu, na niž 
budou potřebné pro účely plnění smlouvy a jejich následné archivace. 

Poučení o existenci relevantních práv Dotčené osoby: 
Dotčená osoba má mimo jiné následovná práva: 

a) právo Dotčené osoby na přístup k údajům podle článku 15 Nařízení, 
b) právo Dotčené osoby na opravu podle článku 16 Nařízení, 
c) právo Dotčené osoby na vymazání osobních údajů (tzv. právo „na zapomenutí") 

podle článku 17 Nařízení, 
d) právo Dotčené osoby na omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 Naří-

zení, 
e) právo Dotčené osoby na splnění oznamovací povinnosti vůči příjemcům podle 

článku 19 Nařízení, 
f) právo Dotčené osoby na přenosnost údajů podle článku 20 Nařízení 
g) právo Dotčené osoby namítat podle článku 21 Nařízení 
h) právo Dotčené osoby související s automatizovaným individuálním rozhodováním 

podle článku 22 Nařízení, 



 
Poučení o právu Dotčené osoby odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Dotčená osoba je kdykoli oprávněná odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,  
a to bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu 
uděleném před jeho odvoláním. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může 
Dotčená osoba realizovat v listinné podobě na adresu Provozovatele zapsanou jako jeho sídlo 
v obchodním registru v době odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů anebo v elek-
tronické podobě prostřednictvím elektronických prostředků. 

Poučení o právu Dotčené osoby podat stížnost dozorovému orgánu: 
Dotčená osoba má právo podat stížnost dozorovému orgánu, a to zejména v členském státě 
svého obvyklého pobytu, místě výkonu práce anebo v místě údajného porušení, domnívá-li se, 
že zpracování osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s Nařízením, a to všechno bez toho, 
aby byly dotčeny jakékoli jiné správní anebo soudní prostředky na nápravu. 

Informace o existenci / neexistenci povinnosti Dotčené osoby poskytnout osobní údaje: 
Provozovatel informuje Dotčenou osobu, že poskytnutí osobních údajů Dotčené osoby není 
zákonným ani smluvním požadavkem, ani požadavkem, jenž je potřebný k uzavření smlouvy s 
Provozovatelem. Provozovatel informuje Dotčenou osobu, že Dotčená osoba není povinná po-
skytnout osobní údaje ani udělit souhlas s jejich zpracováním. Následkem neposkytnutí osob-
ních údajů a/anebo Následkem neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů bude, že 
Provozovatel nebude zpracovávat osobní údaje a že tyto osobní údaje nebudou použity pro 
účely vyjmenované v bodě D. tohoto dokumentu. 

Informace související s automatickým rozhodováním včetně profilování: 
Neuplatňuje se 

Níže podepsaná dotčená osoba: 
 
Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Bydliště: 

svým podpisem potvrzuji oznámení výše uvedených skutečností: 

V                                                   , dne  

Podpis dotčené osoby 


