1.
CHEMINVEST, a.s. – Humenné

Informácie o spracúvaní osobných údajov – GDPR
V súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti CHEMINVEST, a.s., ako prenajímateľa
bytových a nebytových priestorov, Vám poskytujeme základné informácie ohľadom spracuvávania Vašich osobných
údajov (ďalej „dotknutá osoba“) podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa
27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvavaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
„Nariadenie“)
1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť :
CHEMINVEST, a.s.
Sídlo : Sokolovská 2, 066 01 Humenné
IČO : 00677 957
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. : Sa, vložka č. 43/P
2. Účel spracovávania osobných údajov
Osobné údaje možno spracuvávať len zákonným spôsobom a to tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv
dotknutej osoby. Vaše osobné údaje spracuvávame iba v rozsahu, ktorý je obmedzený na nevyhnutný rozsah pre
účely uzavretia nájomnej zmluvy a plnení poskytnutých s nájmom a užívaním bytov a nebytových priestorov. Vaše
osobné údaje spracuvávame v rozsahu : meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo
prechodného pobytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky. Spracuvávané osobné údaje musia
byť podľa potreby aktualizované.
3. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je štandardné plnenie zákonnej povinnosti ( najmä zákon
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Občiansky a obchodný zákonník)
4. Kategória príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje sú
- zamestnanci spoločnosti CHEMINVEST, a.s.,
- zmluvní dodávatelia, f. TECHEM s.r.o., poskytovatelia služieb IT, Mesto – Humenné, advokáti, exekútori, súdy
a orgány činné v trestnom konaní, audítor.
Prenajímateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov aj tretiu osobu, tzv. sprostredkovateľa a to na základe
uzavretej zmluvy, ktorými sú spoločnosti zabezpečujúce služby alebo inú nevyhnutnú činnosť, avšak spracúvanie
osobných údajov prebieha výlučne na základe zmluvy o ochrane osobných údajov. Zoznam sprostredkovateľov bude
CHEMINVEST, a.s. zverejňovať na svojej webovej stránke.
5. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo :
- požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
- právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Údaje nebudú vymazané, ak existuje niektorý zo
zákonných dôvodov spracúvania osobných údajov
- právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním a doplnením spracuvávaných
osobných údajov
Dotknutá osoba si svoje práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími právnymi predpismi.
6. Doba uchovávania údajov
Spoločnosť CHEMINVEST, a.s. archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby po dobu stanovenú
právnymi predpismi a v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov neskorších predpisov.
Ing. Viera Füryová
výkonná riaditeľka
CHEMINVEST,a.s.
Informácie a kontakty na :
tel. čísle : 057 7886450
E-mail : cheminvest@stonline.sk

2.
Informácie o spracúvaní osobných údajov zamestnancov, členov orgánov spoločnosti
V súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti CHEMINVEST, a.s., ako zamestnávateľa,
Vám poskytujeme základné informácie ohľadom spracuvávania Vašich osobných údajov (ďalej „dotknutá osoba“)
v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvavaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)
1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť :
CHEMINVEST, a.s.
Sídlo : Sokolovská 2, 066 01 Humenné
IČO : 00677 957
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. : Sa, vložka č. 43/P
2. Účel spracovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracuvávame za účelom plnenia zákonných práv a povinností súvisiacich s uzavretou pracovnou
zmluvou, zmluvou o výkone funkcie členov orgánov spoločnosti. Osobné údaje spracuvávame v rozsahu : meno,
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu
a kód banky. Osobné údaje CHEMINVEST, a.s. spracúva za účelom plnenia práv a povinnosti v oblasti sociálneho
poistenia, zdravotného poistenia, plnenia daňovej povinnosti, v oblasti starobného dôchodkového poistenia
a štatistický účel. Spracuvávané osobné údaje musia byť podľa potreby aktualizované.
3. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je štandardné plnenie zákonnej povinnosti - zákon
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom
registri, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, Zákon č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
4. Kategória príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje sú zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa,
daňové úrady, ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly
a dozoru, zmluvní dodávatelia, Mesto – Humenné, advokáti, exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní
poskytovatelia služieb IT.
5. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo :
- požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
- právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Údaje nebudú vymazané, ak existuje niektorý zo
zákonných dôvodov spracúvania osobných údajov
- právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním a doplnením spracuvávaných
osobných údajov
Dotknutá osoba si svoje práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími právnymi predpismi.
6. Doba uchovávania údajov
Spoločnosť CHEMINVEST, a.s. archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby po dobu stanovenú
právnymi predpismi a v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Ing. Viera Füryová
výkonná riaditeľka
CHEMINVEST,a.s.
Informácie a kontakty na :
tel. čísle : 057 7886450
E-mail : cheminvest@stonline.sk

