
Informačná povinnosť 

Podľa čl. 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len GDPR) Vám poskytujeme nasledujúce informácie: 

1) Správcom Vašich osobných údajov (SOÚ) je: Porta KMI Poland Sp. z o.o., Sp. k. 
2) Naše kontaktné údaje: info@porta.com.pl, korešpondenčná adresa: ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo. 
3) Dozorného úradníka pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy 

IOD_PORTA@baltis.pl, poštou na adrese „Dozorný úradník pre ochranu osobných údajov Porta”, ul. 
Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdyňa, alebo na adrese SOÚ (bod 2). 

4) Osobné údaje budú spracovávané (v závislosti od okolností) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a (súhlas), b (účely 
plnenia zmluvy) a f (oprávnený záujem SOÚ) GDPR, pričom medzi oprávnené záujmy SOÚ patrí: 
a. marketing vlastných výrobkov, 
b. spolupráca so spoločnosťou Porta KMI Poland Sp. z o.o. so sídlom na ul. Szkolnej 54, 84-239 Bolszewo, 
c. vybavovanie reklamácií a uplatňovanie nárokov. 

5) Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak z hľadiska uzavretia zmluvy nevyhnutné. Poskytovanie 
údajov na účely uvedené v súhlasoch je dobrovoľné. 

6) Príjemcom osobných údajov je: 
a Spoločnosť Porta KMI Poland Sp. z o.o. so sídlom na ul. Szkolnej 54, 84-239 Bolszewo; 
b. S.C. Porta K.M.I. Romania S.R.L. so sídlom v Arade, ul. Str.III-Zona Industriala N-V, nr. 11 

7) Príjemcami osobných údajov môžu byť: 
a. autorizované orgány verejnej správy, 
b. subjekty poskytujúce služby v oblasti plnenia zmluvy a vymáhania pohľadávok, 
c. subjekty poskytujúce služby archivácie a ničenia dokumentácie, 
d. subjekty poskytujúce právne poradenstvo. 

8) Údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov spracúvania uvedených v bode 4: 
a. v rozsahu plnenia zmluvy po dobu jej platnosti, po uplynutí tejto doby sa údaje spracúvajú po dobu 

požadovanú zákonom alebo po dobu nevyhnutnú na uplatnenie nárokov; 
b. v rámci plnenia právnych záväzkov SOÚ sa údaje budú spracúvať po dobu trvania týchto povinností. 
c. ak vyjadríte svoj súhlas so spracovaním údajov, údaje sa budú spracovávať až do jeho odvolania. 
d. v rozsahu oprávnených záujmov SOÚ sa údaje budú spracúvať až do momentu pozitívneho vyriešenia 

Vami podanej námietky proti spracovaniu údajov. 
9) Informujeme, že máte nasledujúce práva  

a.  právo na prístup k Vašim osobným údajom a požiadanie o ich kópiu,  
b.  právo na opravu Vašich osobných údajov, 
c. právo požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, 
d. právo na prenosnosť osobných údajov, 
e. právo na vymazanie údajov, ak sa nerealizuje žiadny iný účel spracovania, napr. spracovanie na základe 

poskytnutých súhlasov. 
Ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu, môžete navyše uplatniť: 
f. právo na prenosnosť osobných údajov, 
g. právo na odvolanie súhlasu, 
e. právo na vymazanie údajov, ak sa nerealizuje žiadny iný účel spracovania, napr. plnenie zmluvy. 

Vo vzťahu k údajom spracúvaným na základe oprávnených záujmov realizovaných správcom údajov máte 
právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov. 
Svoje práva môžete uplatniť kontaktujúc dozorného úradníka pre ochranu osobných údajov písomne ale 

prostredníctvom e-mailu na adrese IOD_PORTA@baltis.pl (body 2, 3). 

10) Informujeme, že máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. V Poľsku je takým orgánom predseda 
úradu pre ochranu osobných údajov. 


