Zásady ochrany osobných údajov
Posledná aktualizácia: 25. mája 2018
Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spoločnosť LEDVANCE GmbH a jej
dcérske spoločnosti spracúvajú Vaše osobné údaje na našich webových stránkach, aké opatrenia
sme zaviedli na ochranu vašich osobných údajov a aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými
údajmi.

I. Úvod
Ochrana Vašich osobných údajov je pre spoločnosť LEDVANCE dôležitá. Preto spracúvame vaše
osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia 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 GDPR“) a ďalšími platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a
zabezpečení dát.

II. Meno a adresa prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom pre spracúvanie Vašich osobných údajov v súvislosti s touto webovou stránkou je
LEDVANCE s.r.o.
Štúrova 22
Nitra 949 01
Email:
(ďalej len „spoločnosť LEDVANCE“).
V konkrétnych prípadoch môžu spoločnosti skupiny LEDVANCE byť prevádzkovateľom samostatne
alebo spoločne so spoločnosťou LEDVANCE s.r.o. Zoznam našich spoločností nájdete tu.

III. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov
Ak nie je uvedené inak, spoločnosť LEDVANCE zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje v
rozsahu nevyhnutnom pre prevádzkovanie tejto webovej stránky a jej funkčnosti.
Ak získame váš s
 úhlas so spracúvaním osobných údajov, právnym základom pre ich spracúvanie
bude čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.
Ak zhromažďujeme osobné údaje za účelom plnenia zmluvy medzi vami a spoločnosťou
LEDVANCE, právnym základom pre ich spracúvanie bude čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.
Toto ustanovenia sa vzťahuje aj na prípady, keď je spracúvanie vyžadované, aby bolo na Vašu
žiadosť možné podniknúť kroky pred uzavretím zmluvy.
Ak vaše osobné údaje spracúvame, aby sme splnili zákonnú povinnosť, ktorá sa na spoločnosť
LEDVANCE vzťahuje, právnym základom pre ich spracúvanie bude čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia
GDPR.
Ak je spracúvanie nevyhnutné k ochrane vašich ž ivotne dôležitých záujmov či záujmov inej osoby,
právnym základom pre ich spracúvanie bude čl. 6 ods. 1 písm. d) nariadenia GDPR.
Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov spoločnosti
LEDVANCE alebo tretej strany, a ak tieto záujmy neprevažujú nad záujmami a základnými právami,
právnym základom pre ich spracúvanie bude čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Ak už osobné údaje nepotrebujeme pre účely, pre ktoré boli zhromažďované alebo iným spôsobom
spracúvané, obmedzíme ich spracúvanie alebo ich vymažeme, ak právne predpisy nevyžadujú ich
ďalšie uchovávanie alebo neexistuje iný právny dôvod na ich ďalšie uchovávanie.

IV. Spracúvanie osobných údajov pri návšteve našich webových
stránok (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)
Pri každom prístupe na naše webové stránky zhromažďujeme o Vašom zariadení určité informácie.
Zhromažďujeme a do našich systémov zaznamenávame tieto údaje o vašom zariadení:
● informácie o type a verzii Vášho prehliadača,
● operačný systém vášho zariadenia,
● informáciu o Vašom poskytovateľovi internetových služieb,
● IP adresu Vášho zariadenia,
● dátum a čas, kedy ste naše webové stránky navštívili,
● webové stránky, z ktorých ste na naše webové stránky prišli,
● webové stránky, ktoré ste navštívili z našich webových stránok.
Údaje uchovávame po dobu 7 dní, aby sme zaistili funkčnosť našich webových stránok a
bezpečnosť našich IT systémov (v prípade zneužitia), a aby sme mohli na našej webovej stránke
lepšie odstraňovať problémy.
Súbory protokolu sú po 7 dňoch anonymizované a údaje už nie je možné použiť k Vašej identifikácii.

V. Uchádzači o zamestnanie (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)
Na našich webových stránkach ponúkame aj voľné pracovné pozície v spoločnosti LEDVANCE, pri
ktorých je možné sa zapojiť do výberového konania.
V prípade Vášho prihlásenia sa do výberového konania spracúvame nasledovné údaje:
● Vaše identifikačné údaje (napr. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa);
● Vaše kontaktné údaje (napr. email, telefón);
● údaje súvisiace s výberovým konaním (napr. predchádzajúce zamestnanie, vzdelanie,
skúsenosti, zdravotná spôsobilosť)
● iné údaje poskytnuté nám Vami alebo treťou osobou v rámci výberového konania.
Vaše Osobné údaje sú spracúvané za účelom realizácie a vyhodnotenia výberového konania na
voľnú pracovnú pozíciu v spoločnosti LEDVANCE. Poskytnutie Vašich Osobných údajov je
dobrovoľné, avšak nevyhnutné na realizáciu a vyhodnotenie výberového konania. V prípadoch, keď
právne predpisy od spoločnosti LEDVANCE vyžadujú spracúvanie Vašich osobných údajov pre
účely realizácie výberového konania, je ich poskytnutie Vašou zákonnou povinnosťou.
Vaše osobné údaje budeme v prvom rade získavať od Vás, avšak v odôvodnených prípadoch nám
môžu byť poskytnuté aj inými osobami, napr. Vami označenými kontaktnými osobami pre účely
odporúčaní, personálnou agentúrou, v rámci referencie a podobne.

VI. Kontaktný formulár (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR)
Na našich webových stránkach ponúkame kontaktný formulár, ktorý môžete použiť k zaslaniu Vašich
otázok alebo dopytov.
Zhromažďujeme a uchovávame tieto údaje:
● e-mailová adresa,
● priezvisko, meno,
● oslovenie,
● jazyk/krajina,
● voliteľne: možnosti kontaktovania (adresa, telefónne číslo),

● dátum a čas prihlásenia,
● obsah správy.
Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, aby sme vás mohli kontaktovať a
spracovať Vaše dopyty.
Vaše osobné údaje môžeme preniesť príslušnej spoločnosti LEDVANCE, ak je to nutné na účely
odpovede na Váš dopyt.
Ak už skončil účel, pre ktorý boli Vaše osobné údaje zhromaždené, vymažeme ich. Obvykle je tomu
tak, keď bola Vaša požiadavka plne vyriešená. Platné právne predpisy môžu vyžadovať ďalšie
uchovávanie údajov.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak tak urobíte, Vaše osobné
údaje vymažeme, ak osobitné právne predpisy nevyžadujú ich uchovávanie. Upozorňujeme, že po
odvolaní súhlasu nebude možné Váš dopyt spracovať.

VII. Poskytnutie osobných údajov iných fyzických osôb
Ak nám chcete poskytnúť osobné údaje iných fyzických osôb, tieto ste povinný/á nám poskytnúť len
s ich predchádzajúcim súhlasom a po tom, ako im boli poskytnuté informácie o spracúvaní ich
osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto prehlásení, pričom uvedené viete na požiadanie
spoločnosti LEDVANCE preukázať.

VIII. Zdieľanie osobných údajov
Spoločnosť LEDVANCE je súčasťou skupiny LEDVANCE. V niektorých prípadoch prenášame
osobné údaje na niektorú z ďalších spoločností skupiny LEDVANCE, ktoré spracúvajú osobné údaje
samostatne alebo spoločne sa spoločnosťou LEDVANCE. Tieto osobné údaje prenášame napr. pre
tieto účely:
● starostlivo vybraným a sledovaným poskytovateľom služieb – títo poskytovatelia služieb
spracúvajú osobné údaje výlučne v našom mene a v súlade s našimi pokyny na základe
zmluvných podmienok o spracúvanie osobných údajov;
● iným tretím stranám (napr. verejným orgánom), ak to vyžadujú platné právne predpisy.

IX. Spracúvanie osobných údajov mimo krajín EU
Osobné údaje, spracúvané na iné účely ako realizácia a vyhodnotenie výberového konania, môžu
byť čiastočne spracúvané v krajinách mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho
priestoru (EHP), čo môže znamenať nižšiu úroveň ochrany osobných údajov, ako tomu môže byť
v Európskej únii. V týchto prípadoch spoločnosť LEDVANCE uzavrie so svojimi partnermi
štandardné zmluvné doložky pre EÚ prípadne prijme iné opatrenia, aby zaistila, že bude zaručená
zodpovedajúca úroveň ochrany osobných údajov (kópiu môžete získať na vyžiadanie). Prenesenie
údajov do tretích krajín, o ktorých Európska komisia rozhodla, že poskytujú primeranú úroveň
ochrany osobných údajov nevyžaduje prijatie dodatočných opatrení pre prenos osobných údajov.
Akýkoľvek prenos združeným spoločnostiam LEDVANCE so sídlom mimo EHP bude vykonaný na
základe z áväzných vnútropodnikových pravidiel. Kópiu záväzných vnútropodnikových pravidiel
poskytujeme na vyžiadanie.

X. Vaše práva
Ak spracúvame Vaše osobné údaje, vznikajú Vám na základe platných právnych predpisov voči
spoločnosti LEDVANCE určité práva. Ako dotknutá osoba máte na základe nariadenia GDPR najmä
tieto práva:
Právo na prístup k osobným údajom (podľa čl. 15 nariadenia GDPR)

Kedykoľvek máte právo od nás získať potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. Ďalej na
základe Vašej požiadavky Vám poskytneme informácie, na aké účely spracúvame Vaše osobné
údaje, ktoré kategórie údajov spracúvame, ako dlho vaše osobné údaje uchovávame, informácie o
zdroji osobných údajov (ak sme ich nezískali priamo od Vás) a prípadne identifikácia príjemcov
osobných údajov, ktorým údaje sprístupňujeme. Na vyžiadanie vám poskytneme kópiu Vašich
osobných údajov.
Právo na opravu (podľa čl. 16 nariadenia GDPR)
Máte právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov, ak sú údaje nesprávne alebo
neúplné. Vaše osobné údaje opravíme bez zbytočného odkladu.
Právo na vymazanie (podľa čl. 17 nariadenia GDPR)
Môžete tiež požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak platí jeden z nasledujúcich dôvodov:
●
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
●
odvolali ste svoj súhlas a neexistuje žiadny iný právny základ pre ich spracúvanie;
●
namietali ste voči spracúvania Vašich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené
dôvody na našej strane, alebo ste namietali voči spracúvanie osobných údajov pre účely
priameho marketingu;
●
osobné údaje boli spracúvané nezákonne;
●
vymazanie osobných údajov je požadované v súlade so zákonnými povinnosťami spoločnosti
LEDVANCE;
●
údaje boli zhromažďované na základe súhlasu dieťaťa.
Právo na obmedzenie spracúvania (podľa čl. 18 nariadenia GDPR)
Môžete požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov podľa nasledujúcich
požiadaviek:
●
ak popierate správnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli
správnosť osobných údajov overiť;
●
Spracúvanie je protizákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto
toho o obmedzenie ich použitia;
●
osobné údaje už nepotrebujeme, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo ochranu
právnych nárokov;
●
vzniesli ste námietku proti spracúvaniu a ešte nebolo ustanovené, či naše oprávnené dôvody
prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.
Ak bolo spracúvanie na základe vyššie uvedených požiadaviek obmedzené, pred zrušením tohoto
obmedzenia vás budeme informovať.
Právo na prenosnosť údajov (podľa čl. 20 nariadenia GDPR)
Ak vaše údaje spracúvame na základe vášho súhlasu alebo, ak to vyžaduje plnenie zmluvy medzi
vami a spoločnosti LEDVANCE, máte právo od spoločnosti LEDVANCE získať vaše osobné údaje v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formátu a právo predať tieto údaje inému
prevádzkovateľovi. Ak je to možné technicky previesť, prenesieme vaše osobné údaje na základe
vašej požiadavky priamo druhému prevádzkovateľovi.
Právo namietať (podľa čl. 21 nariadenia GDPR)
Proti spracúvaniu Vašich údajov máte právo namietať kedykoľvek, keď sú údaje spracúvané na
základe Vášho súhlasu alebo oprávneného záujmu spoločnosti LEDVANCE alebo tretej strany. V
dôsledku toho nebudeme môcť ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak neexistujú presvedčivé
oprávnené dôvody pre spracúvanie na našej strane, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami
a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov.
Odvolanie súhlasu

Svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kontakt
Ak by ste chceli uplatniť svoje práva alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných
údajov v spoločnosti LEDVANCE, použite náš kontaktný formulár alebo nám zašlite e-mail na
adresu S
 K.privacy@ledvance.com.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Spoločnosť LEDVANCE berie vaše požiadavky veľmi vážne a zaviazala sa riešiť všetky vaše
sťažnosti. Máte však právo kedykoľvek podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

XI. Zmeny
Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov sa môže v budúcnosti meniť. Všetky zmeny budú
zverejnené na týchto webových stránkach. Dátum poslednej aktualizácie nájdete na začiatku tohto
prehlásenie o ochrane osobných údajov.

