
 

 

NAM SLOVAKIA  

Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. so sídlom: Zvolenská cesta 179, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 
44638477, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 16060/S (ďalej len 
„Spoločnosť”) Vás týmto v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  (ďalej len 
„Nariadenie”), informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracúva ako 
prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia. 

I. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom: 

• Vašej identifikácii za účelom uzatvorenia zmluvy a jej následného plnenia (napr. preto, že ste 
kontaktnou či jednajúcou osobou uvedenou v zmluve).  

• Identifikácie tovaru a služieb, fakturácie a platenia. 

• Plnenia zákonných povinností Spoločnosti (daňové zákony, zákon o účtovníctve…). 

• Vymáhania nárokov zo zmluvy a obrane proti nárokom, výkonu podnikateľskej činnosti a ochrane 
majetku. 

• Pokiaľ ste od nás zakúpili tovar či službu, alebo nám udelili súhlas so zasielaním obchodných 
oznámení, tak aj pro to, aby sme Vám zasielali informácie o našich produktoch, službách, 
udalostiach a novinkách týkajúcich sa našich produktov. 

• Fungovania našich webových stránok. 

II. PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACÚVANIE 

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu: 

• Jednania o uzatvorení zmluvy. 

• Plnenia zmluvy. 

• Plnenia zákonných povinností Spoločnosti. 

• Oprávneného záujmu Spoločnosti na výkonu podnikateľskej činnosti, uplatnenie právnych 
nárokov a obrane proti nim a na ochrane majetku. 

• Vášho súhlasu, pokiaľ ste nám ho udelili, aby sme Vám zasielali informácie. 

III. KATEGÓRIA SPRACÚVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
Spracúvame Vaše: 

• Identifikačné a kontaktné údaje. 

• Údaje o tovare a službách a dodacie údaje. 

• Fakturačné a platobné údaje. 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ 
OSOBNÝCH ÚDAJOV 



 

 

• Údaje z komunikácie medzi Spoločnosťou a Vami. 

• Údaje získané pri registrácii na našich webových stránkach. 

• Údaje získané pomocou cookies a ďalších technológií na webe. 

IV. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
Vaše údaje nebudú predávane tretím stranám s výnimkou predania: 

• V prípadoch, kedy to Spoločnosti ukladá zákon alebo rozhodnutie orgánu verejnej moci. 

• Osobám, ktoré Spoločnosti poskytujú služby pre účely riadneho plnenia zmluvy, povinností 
stanovených obecne záväznými právnymi predpismi a ochrane ich záujmov (právne služby, 
audítori atp.) najmä spoločnosti NAM system, a.s. so sídlom: U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov – 
Prostřední Suchá, Česká republika, IČ: 25862731, číslo spisovej značky: B 2365 – KS v Ostrave, 
ktorá má postavenie sprostredkovateľa a ktorá poskytuje dostatočné záruky technických a 
organizačných opatrení, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia. 

V. POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH  

Máte za podmienok uvedených Nariadením právo požadovať od Spoločnosti prístup k svojím osobným 
údajom, ich opravu alebo výmaz, obmedzenie spracúvanie, právo na prenositeľnosť osobných údajov 
k inému prevádzkovateli, ako aj právo podať sťažnosť  Úradu pre ochranu osobných údajov, pokiaľ 
Spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením. 

Máte tiež za podmienok uvedených Nariadením právo vzniesť námietky proti spracovaniu Vašich 
osobných údajov z dôvodu priameho marketingu alebo oprávneného záujmu Spoločnosti. 

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so zasielaním informácii o našich produktoch, službách a udalostiach a 
novinkách týkajúcich sa našich produktov, máte právo ho kedykoľvek odvolať. Pokiaľ Vám tieto 
informácie zasielame preto, že ste od nás zakúpili tovar či službu, máte právo vzniesť námietky proti 
tomuto použitiu Vašich kontaktných údajov, a my ich ukončíme. 

Svoje práva (napr. odvolanie súhlasu či námietky), dotazy či pripomienky môžete uplatniť 
prostredníctvom: 

• kontaktného formulára na našich webových stránkach: www.nam.sk/gdpr 

• emailu zaslaného na našu elektronickú adresu: gdpr@nam.sk 

• dopisom na adresu: Zvolenská cesta 179, 974 05  Banská Bystrica 

VI. PODROBNÉ INFORMÁCIE 

 
Podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v našich Zásadách ochrany 
osobných údajov na www.nam.sk/gdpr. 

 

http://www.nam.cz/sk/gdpr-zmena-zpracovani-osobnich-udaju/
mailto:gdpr@nam.sk
http://www.nam.cz/wp-content/uploads/2018/05/GDPR-Z%C3%A1sady-zpracov%C3%A1n%C3%AD-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF-NAM-SlovakiaSK.pdf

