Informační povinnost Provozovatele
podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (dále jen "Nařízení") v souladu s
§ 19 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon“).
I.

Všeobecné informace

Commander Services s.r.o.
Žitná 23
831 06, Bratislava
IČO: 511 83 455
(dále jen jako "provozovatel" nebo "společnost“) )

Dotčené osoby se mohou obracet se svými připomínkami a žádostmi týkajícími se zpracování osobních údajů na:
Zodpovědná osoba:
JUDr. Katarínu Dudičová
tel. kontakt .+421 918 674 103
e-mail: gdprdpo@commander.sk
(dále jen jako "odpovědná osoba-DPO“)
II.

Definice

Provozovatel - každá fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účel zpracování a zpracovává osobní údaje vlastním jménem.
Zprostředkovatel - jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která na základě pověření nebo smlouvy uzavřené s provozovatelem zpracovává osobní údaje
jménem provozovatele.
Odpovědná osoba - osoba, která je pověřena provozovatelem za účelem plnění úkolů podle GDPR a zákona o ochraně osobních údajů.
Dotyčná osoba - každá fyzická osoba, o níž se zpracovávají osobní údaje.
Osobní údaje - jakékoli údaje nebo informace tykající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná fyzická osoba je osoba,
kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru, jako je například jméno,

1

identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo na základě jedné nebo více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou, fyziologickou,
genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
Příjemce - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému se osobní údaje poskytují nebo zpřístupňují včetně
zprostředkovatele.
Účel zpracování - předem jednoznačně vymezený nebo zákonem ustanoven záměr zpracování osobních údajů, který se váže na určitou činnost.
Zpracování osobních údajů - jakýkoli úkon nebo soubor operací s osobními údaji, například získávání, zaznamenávání, uspořádávání, změna nebo oprava,
vyhledávání, nahlížení, používání, omezení, poskytování, zveřejňování, přeshraniční přenos, uchovávání, výmaz nebo likvidace, bez ohledu na to, zda se
provádějí automatizovanými, částečně automatizovaných nebo neautomatickými prostředky zpracování.
Souhlas dotčené osoby - jakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle dotčené osoby, jimž prostřednictvím jednoznačného
potvrzujícího úkonu vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají.
III.

Účel spracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci plnění povinností úřadu jako zaměstnavatele nebo poskytovatele služby. Při zpracovávání osobních údajů úřadem
jste dotyčnou osobou, t. j. osobou o níž jsou zpracovávány osobní údaje, které se jí týkají.
Účely zpracování osobních údajů v působnosti provozovatele vyplývají především z úkolů, které mu byly vymezeny zvláštními předpisy.
Zpracování osobních údajů je v podmínkách provozovatele obecně prováděny především na:
a. splnění zákonných povinností podle zvláštních předpisů,
b. plnění smlouvy nebo v rámci předsmluvních vztahů na základě žádosti dotyčné osoby,
c. základě souhlasu dotčené osoby.
d. na základě oprávněného zájmu
Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě zvláštních právních předpisů a účelů, které jsou stanoveny provozovatelem .
Uchazeč o zaměstnání/ Potencionální zákazník
A. A. Účelem zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání. V případě, že jste uchazečem o zaměstnání účelem zpracování Vašich osobních údajů je
posouzení Vašich předpokladů pro výkon obsazované pracovní pozice a případně uzavření pracovního poměru se společností. Právním základem pro
toto zpracování jsou předsmluvní vztahy podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V rámci předsmluvních vztahů dochází výlučně k vyhodnocení, zda
Uchazeči o zaměstnání na základě získaných životopisů a poskytnutých údajů splňují požadavky naší společnosti na obsazovanou pozici. V případě
pokud nesplňujete námi požadovaná kritéria, v rámci částečně automatizovaného zpracování budete vyhodnocen jako neúspěšný uchazeč a nebudeme s
vámi dále pokračovat ve vstupním pohovoru, čímž šetříme Váš čas, náš čas i další náklady. Další kolo vstupních pohovorů bude provedeno výhradně s
uchazeči, kteří byli vyhodnoceni jako kandidáti splňující požadovaná kritéria. Takové zpracování osobních údajů je
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nezbytné pro řádné posouzení a usnadnění procesu výběrového řízení v rámci předsmluvních vztahů ve smyslu článku 22 odst. 2 písm. a) GDPR. Po
vyhodnocení výběrového řízení budou všechna data neúspěšného kandidáta, jejichž účel pominul neprodleně provozovatelem zlikvidovány. V případě, že
byste neuspěli při získání pracovního místa ve společnosti, o které jste se ucházely, ale společnost by Vás chtěla v budoucnu oslovit s pracovní nabídkou
účelem zpracování Vašich osobních údajů je evidence vhodných potenciálních uchazečů o zaměstnání. Právním základem pro toto zpracování je Váš
svobodný a jednoznačně udělen souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
B. V případě pokud jste našim zákazníkům nebo našim potenciálním zákazníkům, Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem evidence klientů v našich
interních systémech, řízení vztahů se zákazníky a vstupu do předsmluvních a smluvních vztahů, při plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu až do jejich úplného vypořádání; právním základem pro takové zpracování je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Zaměstnanec
V případě, že jste zaměstnancem společnosti Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely plnění práv a povinností společnosti, které vyplývají ze
založeného pracovního poměru. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je jednak samotná pracovní smlouva, i.e. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a
jednak plnění různých povinností, které zaměstnavatelům ukládají zvláštní zákony z oblasti daňového práva a práva sociálního zabezpečení a pojištění, i.e. 6
odst. 2 písm. c) GDPR.
B. Účelem zpracování osobních údajů v oblasti účetnictví je plnění zákonných povinností provozovatele vyplývajících ze zvláštních předpisů (zákon o
účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, a podobně). Právním základem zpracování osobních údajů (včetně jejich poskytování
třetím stranám) je plnění zákonné povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. Lhůta uchovávání osobních údajů je 10 let. Příjemci osobních údajů
jsou veřejné orgány, auditor, ÚOOÚ SR.
C. Účelem zpracování osobních údajů v oblasti personální a mzdové agendy je příprava a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o pracích mimo pracovní
poměr, evidence podkladů o pracovní způsobilosti, podklady o vzdělání, výplata mzdy, odvody, plnění povinností vůči orgánům státní správy, evidence
docházky , evidence vzdělávání, evidence vydaných pověření a zplnomocnění, evidence majetku nebo zařízení, uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti,
evidence vydávání hotovosti, poskytování zaměstnaneckých benefitů, evidence škod způsobených zaměstnanci na majetku zaměstnavatele, zajištění
stravování, kopírování dokladů nezbytných pro účely pracovněprávního nebo obdobného vztahu, jakož i plnění dalších zákonných a smluvních povinností.
Právním základem zpracování je plnění zákonné povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení a pracovní smlouva nebo dohoda ve smyslu čl. 6
odst. 1 písm. b) Nařízení, uzavřená s dotyčnou osobou, podle zákona č. 55/2017 Sb. o státní služba a o změně některých zákonů, zákoníku práce a
zákona č. 552/2003 Sb. o výkonu práce ve veřejném zájmu ve znění pozdějších předpisů. Dotyčná osoba je povinna poskytnout osobní údaje v
potřebném rozsahu; v případě neposkytnutí osobních údajů není možné uzavřít pracovní nebo obdobnou smlouvu. Osobní údaje zaměstnance budou
poskytované tímto příjemcem: Sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny, penzijního spořitelny, Finanční správa a daňové úřady, Inspektorát práce, subjekt
zabezpečující statistiku, ÚPSVR, orgány státní správy ČR a samosprávy, vzdělávací agentury a školitelé, subjekty zajišťující poštovní služby, subjekty
zajišťující rozvoj, správu a podporu informačních technologií, subjekty zajišťující výkon externího auditu, veřejné orgány, soudy, orgány činné v trestním
řízení, advokáti, exekutoři, Ministerstvo spravedlnosti SR, ÚOOÚ SR a další subjekty, kterým poskytnutí osobních údajů vyplývá ze zákona
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D. Účelem zpracování osobních údajů v oblasti BOZP, PO a PZS je plnění souvisejících povinností zaměstnavatele, zejména, avšak nejen realizace
školení, evidence pracovních úrazů, školení, OOPP, posudků o zdravotní způsobilosti, lékařské prohlídky. Právním základem zpracování osobních údajů
(včetně jejich poskytování třetím stranám) je plnění zákonných povinností provozovatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení (zejména povinnosti
vyplývající ze zákona č. 124/2006 Sb. o BOZP ao změně některých zákonů, zákoníku práce, zákona č. 125/2006 Sb. o inspekci práce ao změně některých
zákonů, zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla). Osobní údaje zaměstnance budou poskytované tímto příjemcem:
externí partneři zajišťující BOZP a VZS, PZS, PO, Sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny, Inspektorát práce a v odůvodněných případech i orgány činné
v trestním nebo přestupkovém řízení, ÚOOÚ SR. Poskytnutí osobních údajů je zákonnou povinností dotčené osoby. Informace o době uchovávání údajů je
uvedena v Záznamech o zpracovatelských činnostech společnosti.
D. Osobní údaje na účel spisové jsou zpracovávány v rámci plnění zákonných povinností provozovatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení (zejména
povinnosti vyplývající ze zákona č. 395/2002 Sb. o archivech a ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a povinnosti vyplývající ze
zákona č. 305/2013 Sb. o elektronické podobě výkonu působnosti orgánů veřejné moci ao změně některých zákonů
 zákon o e
-Governmentu).
Poskytnutí osobních údajů je zákonnou povinností dotčené osoby. Osobní údaje zaměstnance a FO, se kterými společnost komunikovala, budou
poskytovány následujícím příjemcům: Státní archiv, Slovenská pošta, a. s.

Obchodní partneři a zaměstnanci
E. Účelem zpracování je evidence smluv. Právním základem zpracování osobních údajů je smlouva s dotčenou osobní ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b)
Nařízení. Dotyčná osoba je povinna poskytnout osobní údaje, v případě neposkytnutí nelze uzavřít smlouvu.
F. Účel zpracování osobních údajů pro potřeby přijímání a odesílání zásilek je agenda přijaté a odeslané pošty. Právním základem je zákon č. 324/2011
Sb. o poštovních službách a o změně některých zákonů. Okruh dotčených osob jsou osoby, které poštu odesílají nebo jim byla pošta od provozovatele
zaslána. Poskytnutí osobních údajů je zákonnou povinností dotčené osoby. Lhůta uchovávání je 10 let. V odůvodněných případech mohou být příjemci
osobních údajů soudy, orgány činné v trestním řízení, ÚOOÚ SR.
G. Účelem zpracování osobních údajů při vyřizování stížností dotčených osob je agenda Stížností. Právním základem je zákon č. 9/2010 Sb. o
stížnostech ve znění pozdějších předpisů. Okruh dotčených osob jsou fyzické osoby - klienti provozovatele, a jiné fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou
nezbytné při vyřizování stížnosti. Poskytnutí osobních údajů je zákonnou povinností dotčené osoby. Lhůta uchovávání osobních údajů je 5 let. Příjemci
osobních údajů mohou být soudy.
H. účelem agendy vyřizování soudních sporů je vyřizování přestupkové a sporné agendy podle zvláštních zákonů, zejména zákona č. 160/2015
Sb. - Civilní vedení soudních sporů řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 301/2005 Sb. - trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
162/2015 Sb. - Správný soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dotčenými osobami jsou fyzické osoby, zaměstnanci a jiné osoby. Poskytnutí osobních
údajů je zákonnou povinností dotčené osoby. Příjemci osobních údajů jsou Slovenská pošta, a. s., orgány činné v trestním řízení, soudy, ÚOOÚ SR.
Lhůta uchovávání je 10 let. V případě, že jste dlužníkem společnosti Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely mimosoudního vymáhání splatné
pohledávky. Právním základem pro toto zpracování je buď výkon práva společnosti proti Vaší osobě vyplývající z plnení
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dohodnutých mezi Vámi a společností v rámci smluvního vztahu, tj 6 odst. 1 písm. b) GDPR nebo ochrana právem chráněných zájmů
společnosti, tj 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
E. Účelem monitoringu zaměstnanců je ochrana majetku zaměstnavatele a ochrana bezpečnosti zaměstnance během výkonu pracovní činnosti při
respektování a důsledném dodržování všech zákonných omezení vyplývajících z § 13 zákona č: 311/2001 CFU Zákoník práce. Právním základem pro
zpracování dat je oprávněný zájem provozovatele a plnění ve smyslu zvláštního zákona (§ 13 odst. 4 zákoníku práce).
F. Účelem poskytování služeb satelitního monitoringu je poskytování služeb satelitního monitoringu klientům - fyzické osoby. Právním základem je
zpracování dat na základě plnění ze smlouvy uzavřené ve smyslu § 269 odst. 1 č. 513/1991 CFU Obchodního zákoníku.
G. vedení log managementu umožňujícího zpětnou identifikaci konkrétního uživatele systému, příp. automatizovanou detekci podezřelého chování s cílem
získat informace použitelné pro identifikaci, zda blokování útočníka a / nebo potenciálního narušitele bezpečnosti a pro účely posílení bezpečnosti
zpracování osobních údajů, včetně agendy vedené pro účely prokazování dodržování GDPR ve smyslu GDPR Compliance projektu; právním základem je
ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR; oprávněné zájmy společnosti na bezpečnosti informačních systémů a chráněných prostorů, zabezpečení
systému před hrozbami kybernetického útoku a prokázání souladu s GDPR
Obchodný partneři
H. V případě, pokud jste obchodním partnerem, resp. pracovníkem obchodního partnera společnosti účelem zpracování Vašich osobních údajů je běžná
evidence a využívání základních kontaktních údajů a Vaší pracovní funkce pro potřeby komunikace a řešení pracovních záležitostí a plnění povinností
vyplývajících z existujících smluvních vztahů, případně výkon činností, které souvisejí s předsmluvními vztahy Právním základem pro toto zpracování je
článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Právním základem může být také převaha právem chráněných zájmů společnosti podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR a
jednak specifické ustanovení § 78 odst. 3 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, kterým se doplňuje na území
České republiky GDPR. Účelem zpracování vašich osobních údajů je také řízení vztahů se zákazníky a obchodními partnery, vývoj produktů, služeb a
obchodních aktivit, komunikace se společností, zajišťování zpětné vazby, průzkumy spokojenosti dodavatelů. Právním základem pro toto zpracování je
převaha právem chráněných zájmů společnosti podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V případě, že dochází k finančnímu vypořádání mezi námi na
základě stávajících právních vztahů, Vaše osobní údaje zpracováváme i za účelem vystavení účetního a daňového dokladu z důvodu splnění zákonné
povinnosti ve smyslu zákona č. 431/2002 CFU o účetnictví a o změně některých zákonů a ustanovení článku 6 odst. 1) písm. c) GDPR.
I.

J.

V případě pokud jste stranou jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené s naší společností, Vaše údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro přípravu,
negociační, změny, evidenci závazkový-právních vztahů, včetně přípravy a evidence zplnomocnění). Tyto údaje zpracováváme na základě ustanovení
článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR ve spojení s § 78 odst. 3 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
V případě pokud jste našim dlouhodobým obchodním partnerem, Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely automatizovaného vedení, evidence a
administrace údajů o externích obchodních partnerech, včetně údajů o jejich zaměstnancích jako kontaktních osobách; právním základem pro takové
zpracování je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) oprávněné zájmy společnosti.
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K. Zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu fyzické osoby, která už je zákazníkem společnosti, tudíž si již od nás zakoupila zboží nebo
službu a může objektivně očekávat, že jí bude společnost zasílat informace o novinkách o zboží nebo o službách, které poskytuje příp. o bonusech při
odběru těchto výrobků a služeb. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. odst. 1 písm. f) GDPR, tedy oprávněný zájem.
L. Zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu / ať už formou email marketingu nebo telemarketingu / fyzické osoby, která není zákazníkem
společnosti, tedy ještě není ve smluvním vztahu s naší společností. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. odst. 1 písm. b) GDPR, tedy
váš výslovný souhlas.
Email marketing a telemarketing provádíme za účelem nabídky našich výrobků a služeb a s tím související marketingové komunikace. Pokud nám
souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat (popř. Vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám
udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovou marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že nám zašlete
vyplněný kontaktní formulář / žádost o uplatnění páv dotyčné osoby / nebo budete přímo kontaktovat naši HOT-LINE linku +55 3333330. pokud nás
budete kontaktovat prostřednictvím naší Hot- LINE, budeme si váš telefonní hovor po předchozím upozornění nahrávat. Takové záznamy nám slouží ke
kontrole kvality služeb poskytovaných našimi zaměstnanci.
Účastníci události
M. V případě pokud jste se přihlásili na některou událost organizovanou společností, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem organizace a zajištění
Vaší účasti na organizované události. Nejčastěji se jedná o akce jako jsou semináře, školení, výstavy, konference, ... Přihlášením na konkrétní událost
poskytujete společnosti souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném k dosažení účelu. Právním základem zpracování osobních údajů je
ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vaší účastí souhlasíte s tím, že na akcích společnosti mohou být pořizovány fotografie a videa za účelem
marketingové propagace společnosti a svým pohybem v zřetelně označeném prostoru snímaném označeným fotografům / kameramanem vyjadřujete
souhlas s takovýmto zpracováním osobních údajů. V případě nesouhlasu máte možnost vyhnout se fotografovanému prostoru. Máte právo kdykoli účinně
namítat proti pořizování obrazových / obrazově zvukového záznamu vaší osoby.
Osobní údaje nejsou zpracovávány za jiným účelem, než za účelem, pro který byly původně získány, pokud tak nestanoví zvláštní předpis, podle kterého
provozovatel postupuje nebo pokud dotyčná osoba na to neudělí dobrovolný souhlas.
Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství
k zakoupeným produktům. Na některých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům. K
optimalizaci prvků na webu můžeme využívat i nástroje jako Google Analytics, Facebook Analytics, Google Adwords, Youtube a pod.

IV. Lhůta uchovávání osobních údajů
Provozovatel uchovává osobní údaje po dobu trvání účelu a následně po dobu vymezenou v spisového plánu společnosti, v souladu se zákonem č.
395/2002 Sb. o archivnictví a spisové a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány podle
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možnosti, tak krátce jak je to jen možné. Nejčastěji všechny Vaše osobní údaje, které naše společnost zpracovává bezpečným způsobem zlikvidujeme
neprodleně po vypořádání našich smluvních závazků nebo po odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, příp. po uplynutí přiměřené doby
vymezené společností s ohledem na princip minimalizace uchovávání podle článku 5 odst. 1 písm. e) GDPR.
Naše společnost zabezpečí výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co:
a) byly ukončeny všechny smluvní vztahy mezi vámi a naší společností; a / nebo
b) zanikly všechny Vaše závazky vůči naší společnosti; a / nebo
c) byly vybaveny všechny Vaše reklamace a žádosti; a / nebo
d) byly vypořádány všechny další práva a povinnosti mezi Vámi a naší společností; a / nebo
e) byly naplněny všechny účely zpracovávání stanovené právními předpisy nebo účely zpracování, na které jste nám dali souhlas, pokud zpracování
probíhalo na základě souhlasu dotčené osoby; a / nebo
f) uplynula lhůta, na který byl souhlas udělen nebo dotčená osoba svůj souhlas odvolala; a / nebo
g) bylo vyhověno žádosti dotyčné osoby o výmaz osobních údajů a byl naplněn některý z důvodů odůvodňujících vyhovění této žádosti; a / nebo
h) nastala rozhodná právní skutečnost pro skončení účelu zpracování a zároveň uplynula i ochranná retenční lhůta vymezená s ohledem na
princip minimalizace doby uchovávání osobních údajů.

Po uplynutí této doby se osobní údaje likvidují podle spisového řádu, v souladu s citovaným zákonem o archivnictví a spisové.
IV. Práva dotčených osob při zpracování osobních údajů
Naší společnosti záleží na ochraně Vašich osobních údajů, a proto usilujeme o jejich silné zabezpečení prostřednictvím individuálních, moderních technických
a organizačních bezpečnostních opatření, jakož i prostřednictvím možnosti kdykoliv uplatnit Vaše práva dotčené osoby podle GDPR prostřednictvím písemné
vlastnoručně podepsané žádosti, ze které bude zřejmé Vaše identita a právo, o jehož výkon nás žádáte.
V souladu s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona č. 18/2018 Sb. obecně uplatňují následující práva dotčených osob:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

právo na potvrzení o zpracování osobních údajů,
právo na přístup k osobním údajům,
právo na opravu osobních údajů,
právo na výmaz osobních údajů,
právo na omezení zpracování osobních údajů,
právo na přenositelnost osobních údajů,
právo namítat zpracovávání osobních údajů,
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h.

právo na nepoužití rozhodování, založeného na automatizovaném individuálním rozhodování, včetně profilování.

Předmětné práva si dotyčná osoba může uplatnit u:





písemně doručením žádosti, osobně nebo poštou, na adresu sídla provozovatele
elektronicky na e-mailové adrese: gdprdpo@commander.sk
telefonicky na tel. č .: +421 918 674 103
osobně na adrese / Bardejovská 1, 040 01, Košice /, kde se s dotyčnou osobou sepíše záznam o výkon práv dotčené osoby.

Tímto postupem není dotčeno Vaše právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, který můžete vždy odvolat tak snadno jako jste nám ho
udělili.
Každá žádost o výkon práva dotyčné osoby, která nám bude doručena bude individuálně a kompetentně posouzena, přičemž o výsledku Vás budeme vždy
informovat nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti.
Výkon žádosti dotyčné osoby se vyřizuje bezplatně. Pokud je Vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména proto, že se opakuje, jakož i
při opakované žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů, jsme oprávněni účtovat si přiměřený poplatek, který zohledňuje administrativní
náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.
Jestliže se dotyčná osoba domnívá, že byly při zpracovávání osobních údajů provozovatele porušena její práva, má právo podat na ÚOOÚ ČR stížnost, resp.
návrh na zahájení řízení, v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb.
IV.
Závěrečné ustanovení
Společnost vytvořila tyto Podmínky ochrany soukromí z důvodu posílení dostatečné transparentnosti, právní jistoty a vysvětlení základních pravidel, které
společnost jako provozovatel dodržuje při ochraně soukromí a osobních údajů dotčených osob.

Zoznam právnych predpisov:

Uchádzači o zamestnanie
Uchádzači o zamestnanie

Názov predpisu
Zákon o službách v zamestnanesti
Zákoník práce

číslo predpisu
5/2004 Z.z.
311/2001 Z.z.
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Uchádzači o zamestnanie
Uchádzači o zamestnanie
Uchádzači o zamestnanie
Zamestnanci, dohodári brigádnici
Zamestnanci, dohodári brigádnici
Zamestnanci, dohodári brigádnici

Civilný mimosporový poriadok
Civilný sporový poriadok
Trestný poriadok
Názov predpisu
Zákon o službách v zamestnanesti
Zákoník práce
Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

161/2015 Z.z.
160/2015 Z.z.
301/2005 Z.z.
číslo predpisu
5/2004 Z.z.
311/2001 Z.z.
600/2003 Z. z.

Zamestnanci, dohodári brigádnici

Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

580/2004 Z. z.

Zamestnanci, dohodári brigádnici

Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

461/2003 Z. z.

Zamestnanci, dohodári brigádnici

Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

595/2003 Z. z.

Zamestnanci, dohodári brigádnici

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení v znení
neskorších predpisov

Zamestnanci, dohodári brigádnici

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Zamestnanci, dohodári brigádnici

Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zamestnanci, dohodári brigádnici

Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

462/2003 Z. z.

Zamestnanci, dohodári brigádnici

Zákon o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona
č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších
predpisov

152/1994 Z. z.

Zamestnanci, dohodári brigádnici

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

355/2007 Z. z.

43/2004 Z. z.
650/2004 Z. z.

5/2004 Z. z.
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Zamestnanci, dohodári brigádnici

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

124/2006 Z. z.

Zamestnanci, dohodári brigádnici

Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

570/2005 Z. z.

Zamestnanci, dohodári brigádnici

Zákon o niektorých opatreniach pri oznamovaní
protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov

307/2014 Z. z.

Zamestnanci, dohodári brigádnici
Zamestnanci, dohodári brigádnici
Zamestnanci, dohodári brigádnici
Zamestnanci, dohodári brigádnici
Zamestnanci, dohodári brigádnici
Zamestnanci, dohodári brigádnici
Zamestnanci, dohodári brigádnici
Zamestnanci, dohodári brigádnici
Zamestnanci, dohodári brigádnici
Zamestnanci, dohodári brigádnici

Zákon o inšpekcii práce
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
Zákon o poisťovníctve
Zákon o bankách
Zákon o cestovných náhradách
Zákon o dani z pridanej hodnoty
Exekučný poriadok
Zákon o účtovníctve
Zákon o štatutárnom audite
Správny poriadok
Trestný poriadok
Názov predpisu
Občiansky zákonník
Civilný mimosporový poriadok
Civilný sporový poriadok
Exekučný poriadok
Správny súdny poriadok
Obchodný zákonník
Zákon o poisťovníctve
Zákon o bankách
Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie
spoločenského uplatnenia

Zákazníci
Zákazníci
Zákazníci
Zákazníci
Zákazníci
Zákazníci
Zákazníci
Zákazníci
Zákazníci

125/2006 Z.z.
124/2006 Z.z.
650/2004 Z.z.
39/2015 Z.z.
483/2001 Z.z.
283/2002 Z.z.
222/2004 Z.z.
233/1995 Z.z.
431/2001 Z.z.
423/2015 Z.z.
71/1967 Z.z.
301/2005 Z.z.
číslo predpisu
40/1964 Z.z.
161/2015 Z.z.
160/2015 Z.z
233/1995 Z.z.
162/2015 Z.z.
513/1991 Z.z.
39/2015 Z.z.
483/2001 Z.z.
437/2004 Z.z.

Zákazníci

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou

581/2004 Z.z.

Zákazníci

Zákon o ochrane spotrebiteľa

250/2007 Z.z.
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Zákazníci
Zákazníci

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

335/2014 Z.z.
391/2015 Z.z.

Zákazníci

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku
alebo mimo prevádzk

101/2014 Z.z.

Zákazníci

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých
služieb cestovného ruchu

161/2011 Z.z.

Zákazníci

Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

595/2003 Z. z.

Zákazníci
Zákazníci
Zákazníci
Zákazníci

Exekučný poriadok
Zákon o účtovníctve
Zákon o štatutárnom audite
Zákon o dani z pridanej hodnoty
Správny poriadok
Trestný poriadok
Názov predpisu
Civilný mimosporový poriadok
Civilný sporový poriadok
Exekučný poriadok
Správny súdny poriadok
Obchodný zákonník
Daňový poriadok
Zákon o bankách
Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a terorizmom

233/1995 Z.z.
431/2001 Z.z.
423/2015 Z.z.
222/2004 Z.z.
71/1967 Z.z.
301/2005 Z.z.
číslo predpisu
161/2015 Z.z.
160/2015 Z.z.
233/1995 Z.z.
162/2015 Z.z.
513/1991 Z.z.
563/2009 z.z.
483/2001 Z.z.
297/2008 Z.z.

Dodávatelia

Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

595/2003 Z. z.

Dodávatelia
Dodávatelia
Dodávatelia

Exekučný poriadok
Zákon o účtovníctve
Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

233/1995 Z.z.
431/2001 Z.z.
595/2003 Z. z.

Dodávatelia
Dodávatelia

Zákon o štatutárnom audite
Zákon o dani z pridanej hodnoty
Správny poriadok

423/2015 Z.z.
222/2004 Z.z.
71/1967 Z.z.

Dodávatelia
Dodávatelia
Dodávatelia
Dodávatelia
Dodávatelia
Dodávatelia
Dodávatelia
Dodávatelia
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Spoločníci, konatelia, prokuristi a členovia dozorných rád
Spoločníci, konatelia, prokuristi a členovia dozorných rád
Spoločníci, konatelia, prokuristi a členovia dozorných rád
Spoločníci, konatelia, prokuristi a členovia dozorných rád
Spoločníci, konatelia, prokuristi a členovia dozorných rád
Spoločníci, konatelia, prokuristi a členovia dozorných rád
Spoločníci, konatelia, prokuristi a členovia dozorných rád
Spoločníci, konatelia, prokuristi a členovia dozorných rád
Spoločníci, konatelia, prokuristi a členovia dozorných rád
Spoločníci, konatelia, prokuristi a členovia dozorných rád
Spoločníci, konatelia, prokuristi a členovia dozorných rád
Spoločníci, konatelia, prokuristi a členovia dozorných rád
Spoločníci, konatelia, prokuristi a členovia dozorných rád

Trestný poriadok
Názov predpisu
Občiansky zákonník
Civilný mimosporový poriadok
Civilný sporový poriadok
Exekučný poriadok
Správny súdny poriadok
Obchodný zákonník
Zákon o cenných papieroch
Zákon o registri partnerov verejného sektora
Zákon o poisťovníctve
Zákon o burze cenných papierov
Zákon o účtovníctve
Zákon o štatutárnom audite
Zákon o dani z pridanej hodnoty
Správny poriadok
Trestný poriadok

301/2005 Z.z.
číslo predpisu
40/1964 Z.z.
161/2015 Z.z.
160/2015 Z.z
233/1995 Z.z.
162/2015 Z.z.
513/1991 Z.z.
566/2001 Z.z.
315/2016 Z.z.
39/2015 Z.z.
429/2002 Z.z.
431/2001 Z.z.
423/2015 Z.z.
222/2004 Z.z.
71/1967 Z.z.
301/2005 Z.z.

12

13

