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PREHĽAD ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spoločnosť ALU-SV SK, s.r.o., IČO 35 67 42 61, so sídlom Do Stošky 23, 010 04 Žilina, zapísaná 
v obchodnom registri u Okresného súdu Žilina pod odd. Sro, vložka č.3262/L (ďalej tiež „My“), 
Prevadzkáreň: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, ako správca osobných údajov, Vás ako našich 
obchodných partnerov zoznamuje s prehľadom o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov a 
zásadach ochrany. Kompletné zásady nájdete  na sekretariáte  spoločnosti. 

Čo najmä spracovávame: 

a) Vaše meno a priezvisko, 
b) obchodná firma, 
c) adresa alebo sídlo spoločnosti, 
d) identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, 
e) telefónne číslo alebo e-mailová adresa 
f) v prípade využitia našich internetových stránok používame súbory cookies, tie používame len 
pre anonymizované sledovanie návštevnosti a za účelem technického zaistenia prihlásenia 
registrovaných uživatelov. Viac pozri http://www.alu-sv.com/sk/politika-cookies.ep/ 

Prečo spracovávame: 

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame k tomu, aby sme Vás kontaktovali späť a poskytli Vám 
informácie, o ktoré ste nás požiadalii, alebo pre účely plnenia našich povinností, tj. dodánie 
objednaného tovaru  a výrobkov, prípadne zaslanie objednávky. Všetky osobné údaje sú 
spracovávané zákonným a transparentním spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a 
nevyhnutné údaje vo vzťahu k účelom spracovávania. 

Kto má k Vašim osobným údajom prístup okrem našej spoločnosti: 

externá účtovníčka, externá právna firma; sprostredkovatelia serverovej, webovej, cloudovej alebo IT 
služby, či vybraní obchodní partneri; 

Doba spracovania osobnýchch údajov 

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, po ktorú Vám budeme poskytovať naše služby či 
plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu nevyhnutnú k plneniu archivačních povinností podľa platných 
právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archivácií a evidencii, alebo zákon 
o dani z pridanej hodnoty. 

Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov 

Máte právo na prístup k osobným údajom; opravu, výmaz, obmedzenie spracovania údajou, vzniesť 
námietku proti spracovániu a podať sťažnosť na spracovanie pre Úrad pre ochranu osobných údajov. 

Podrobnejšie informácie prípadne uplatnenie práv možno 
vykonať osobne, telefonicky na 041/707 39 11 prípadne e-

mailem na gdpr@alu-sv.com 


