Informácia o spracúvaní osobných údajov
Prevádzkovateľ: Milking spol., s.r.o.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: MILKING spol. s r.o., Studená 21, 821 04 Bratislava, Slovensko,
IČO: 31348173, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro,
vložka č. 4858/B
Telefónny kontakt: +421 2 44 45 53, email: bratislava@milking.sk, web: www.milking.sk
Účel spracúvania: Vedenie agendy spoločnosti ako sú zápisy do obchodného registra, živnostenského
registra, návrhy a zmeny v obchodnom registri, zabezpečovanie povolení na podnikanie spoločnosti
podľa osobitých právnych predpisov a pod.
Právny základ spracúvania: Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedený účel
je splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti ako prevádzkovateľa (článok 6, odsek 1, písm. c)
Nariadenia2), ktorá nám vyplýva z osobitných právnych predpisov napr. z Obchodného zákonníka,
živnostenského zákona, zákona o obchodnom registri a iné).
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: prevádzkovateľ, osoby oprávnené v zmysle príslušných právnych
predpisov (napr. súdy, okresné úrady, orgány činné v trestnom konaní, advokáti, notári, audítori),
sprostredkovatelia.
Doba uchovávania: V zmysle Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu spoločnosti sú vaše
osobné údaje súčasťou dokumentov, ktoré sú uchované ako záznamy trvalej dokumentárnej hodnoty.
Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o vás v súvislosti s vedením agendy (matriky) spoločnosti
spracúvame sa vzťahuje zákon o archívoch a registratúrach.
Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie vašich osobných údajov
nevyhnutných pre realizáciu povinností a práv spoločnosti na vyššie uvedený účel môže mať za
následok neumožnenie byť konateľom, zodpovedným zástupcom, a iné.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodných organizácii: Nevykonáva sa.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu,
vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo preniesť osobné údaje, právo namietať proti spracúvaniu,
právo odvolať súhlas, právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje a právo
podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom
sídle prevádzkovateľa www.milking.sk v dokumente: Práva dotknutých osôb podľa Nariadenia.

