
V súlade s čl. 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré 

nadobudne účinnosť 25. 5. 2018, vám predkladáme 

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov 

Týmto dokumentom Vám poskytujeme informácie o Vašich právach súvisiacich so spracúvaním 

Vašich osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je Luyten CZ, s.r.o - ako výrobca softvérového 

produktu TaxEdit pre ČR a SR.  

 

1. Kto spracováva Vaše osobné údaje? 

 

Prevádzkovateľom, teda osobou, ktorá určuje účely a prostriedky a rozhoduje o spracovaní Vašich 

osobných údajov za účelom Plnenia licenčnej zmluvy a technickej podpory, vedenie obchodnej 

agendy, je 

LUYTEN CZ, s.r.o., Mikšíčkova 1480/23, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 60731745, IČ DPH: CZ60731745, 

spis. značka C 17513 vedená u Krajského soudu v Brně, tel. +420 548 210 607, 

email taxedit@luyten.cz 

 

Sprostredkovateľom pre SR je 

 

Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 829 01 Bratislava, IČO: 36237337, IČ DPH: SK2020193890, 

spis. značka Sa 2969/B vedená u Okresného súdu Bratislava I, tel. +421 915 744 433, 

email hotline@taxedit.sk 

 

2. Ako a prečo sa Vaše osobné údaje spracovávajú? 

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime príslušnými právnymi predpismi, najmä všeobecným 

nariadením o ochrane osobných údajov („GDPR“) a zákonom o spracovaní osobných údajov. 

 

Spracovávanie Vašich osobných údajov za účelom Plnenia licenčnej zmluvy a technickej podpory, 

vedenie obchodnej agendy. 

 

Všetky Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom spracovávame na základe Vami poskytnutých 

údajov. Vaše údaje pre daný účel spracovávame počas trvania platnosti riadnej licencie alebo 

následnej licencie podľa "Licenčnej zmluvy", článok "Doba platnosti licencie". Žiadosťou o ukončení 

licencie alebo žiadosťou o výmaz osobných údajov bude ukončená funkčnosť programu a jeho 

technická podpora. 

 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel nedochádza k automatizovanému rozhodovanie, 

ani profilovaniu. 
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3. Ktoré Vaše osobné údaje spracovávame? 

 

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré sme získali priamo od Vás, a údaje nutné k riadnemu plneniu 

licenčnej zmluvy a to v rozsahu 

▪ Meno a priezvisko 
▪ Adresa 
▪ Názov spoločnosti 
▪ Adresa 
▪ E-mail 
▪ Telefón 
▪ IČO 
▪ DIČ 
▪ IČ DPH 
▪ IP adresy aktivovaných počítačov 
 

 

4. Ako chránime Vaše osobné údaje? 

 

S Vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi 

predpismi. Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej 

úrovni dostupných prostriedkov. 

 

 

5. Aké máte práva k Vašim osobným údajom? 

 

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom, ktoré spracovávame, máte nasledujúce práva, ktoré voči nám 

ako prevádzkovateľovi môžete uplatniť: 

▪ právo získať potvrdenie o (ne)spracúvaní Vašich osobných údajov a na prístup k osobným 

údajom, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracovávame; 

▪ právo na opravu resp. doplnenie Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné; 

▪ právo na výmaz resp. zabudnutie (a tým aj ukončenie platnosti licencie) alebo obmedzenie 

spracúvania Vašich osobných údajov, ak sú splnené podmienky dané zákonom; 

▪ právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú; 

 

Svoje práva môžete uplatniť písomným podaním doručeným prevádzkovateľovi/sprostredkovateľovi 

pre ochranu osobných údajov, ako je uvedená v tomto informačnom memorande. K tomu môžete 

využiť vyššie spomenuté poštové alebo e-mailové adresy.  

Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi, máte 

právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Českej 

republiky (www.uoou.cz) prípadne Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

(www.dataprotection.gov.sk/uoou ). 
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