INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
A)

1.

INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Health&Performance s.r.o.
Kempelenova 1, 841 06 Bratislava
IČO: 46 761 012
DIČ: 2023577039
IČ DPH: SK2023577039
ďalej len “Spoločnosť”

2.

Klienti sa môžu obrátiť s otázkami súvisiacimi so spracúvaním ich osobných údajov na Spoločnosť
prostredníctvom e-mailu info@healthperformance.sk

ZÁKLADNÉ ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pri spracúvaní osobných údajov Klientov sa Spoločnosť riadi najmä týmito zásadami:
a. Spoločnosť vykonáva spracúvanie osobných údajov otvoreným spôsobom pri dodržaní
všetkých povinností, ktoré jej ukladajú právne predpisy,
b. Spoločnosť v rámci spracúvania osobných údajov postupuje spravodlivo a transparentne pri
snahe obmedziť účely a rozsah spracúvania osobných údajov na nevyhnutné minimum,
c. Spoločnosť Klientov informuje stručne, výstižne a bez nadbytočných informácií (text musí byť
stručný, výstižný, pochopiteľný, úplný, bez nadbytočných informácií) tak, aby boli informácie
pre Klienta jasné a zrozumiteľné,
d. Spoločnosť dbá na to, aby Klient neutrpel ujmu na svojich právach, predovšetkým na práve na
zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá najmä na ochranu pred neoprávneným zasahovaním
do súkromného a osobného života Klienta,
e. Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytne Spoločnosť Klientovi vždy pred vznikom
zmluvného vzťahu alebo poskytnutí služby zo strany Spoločnosti; tento dokument je dostupný
vo všetkých Obchodných miestach Spoločnosti a na internetovej stránke Spoločnosti
B)

www.healthperformance.sk
C)

1.

2.

ÚČEL, ROZSAH A ČAS SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť spracúva osobné údaje Klientov v tomto rozsahu:
a. identifikačné údaje a údaje o totožnosti Klienta
i. najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, vek, zamestnanie, šport,
pohlavie.
b. kontaktné údaje Klienta, predovšetkým kontaktné adresy, e-mailová adresa, telefonické číslo,
podpis,
c. informácie zo sociálnych sietí; pri realizácii marketingových aktivít Spoločnosť využíva
napríklad Facebook, Instagram,
d. informácie z uskutočnených prieskumov, ktoré Spoločnosť využíva s cieľom poznať názor
Klienta na existujúce produkty a reklamy, alebo ak chce zistiť, o aké služby má Klient záujem,
Spoločnosť spracúva osobné údaje Klientov na tieto účely:
a. Uzavretie a realizácia zmluvného vzťahu – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich pre Spoločnosť zo zmluvného vzťahu
s Klientom.
Spoločnosť spracúva osobné údaje na tento účel počas obdobia trvania zmluvného vzťahu.
b. Marketing – posielanie news letterov
c. Účtovníctvo – spracúvanie osobných údajov je na tento účel nevyhnutné z toho dôvodu, že ich
spracúvanie ukladá zákon.); ide predovšetkým o tieto predpisy:
i. zákon č. 431/2002 Z.z. účtovníctve
Spoločnosť spracúva osobné údaje na tento účel v rozsahu stanovenom príslušným právnym
predpisom. Spoločnosť je oprávnená na tento účel robiť a uchovávať kópie všetkých dokladov,
dokumentov, záznamov a iných materiálov, ktoré jej Klient poskytol, a to v súlade s príslušnou
Zmluvou a jej prílohami a príslušnými právnymi predpismi.
Spoločnosť spracúva osobné údaje na tento účel počas obdobia, ktoré jej stanovujú príslušné
právne predpisy.

ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť v rámci svojej činnosti získava osobné údaje
d. priamo od Klienta,
e. z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (obchodný register, živnostenský
register) a z ďalších verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré
o sebe Klient sám zverejní),
D)

SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť spracúva osobné údaje Klienta automatizovanými prostriedkami a manuálne.
E)

F)

1.
2.

G)

1.

2.

3.

4.

INFORMOVANIE O POSKYTOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM
Spoločnosť poskytuje osobné údaje svojich Klientov výlučne ďalším osobám, ktorým je Spoločnosť
povinná poskytnúť osobné údaje na základe právnych predpisov..
Spoločnosť spracúva osobné údaje prostredníctvom vlastných zamestnancov, za súčasného
zabezpečenia technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré povedú k vysokej úrovni
ochrany a zabezpečeniu osobných údajov Klientov.
PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Právo prístupu k osobným údajom - Klient je oprávnený požiadať Spoločnosť o prístup k svojim
osobným údajom, predovšetkým je oprávnený požiadať o informáciu o spracúvaní svojich
osobných údajov obsahujúcu vždy aspoň oznámenie o účele spracúvania osobných údajov,
rozsahu a obsahu osobných údajov (napr. zoznamom), prípadne kategóriách osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji, povahe
automatizovaného spracúvania v súvislosti s jeho využitím na rozhodovanie, ak sa na základe tohto
spracúvania uskutočňujú úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práva a
oprávnených záujmov subjektu údajov, a príjemcovi, prípadne kategóriách príjemcov osobných
údajov.
Právo na opravu osobných údajov - Klient je oprávnený vzniesť námietku proti nesprávnemu
alebo neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov a je oprávnený požiadať o opravu alebo
doplnenie týchto osobných údajov. Spoločnosť je v takom prípade povinná bez zbytočného odkladu
informovať príjemcu o žiadosti subjektu údajov.
Práva v prípade porušenia povinností stanovených zákonom na ochranu osobných údajov Klient je oprávnený v prípade porušenia povinností Spoločnosti týkajúcich sa zhromažďovania
alebo spracúvania týchto osobných údajov žiadať Spoločnosť, aby mu poskytla vysvetlenie takého
konania, zdržala sa takého konania, odstránila takto vzniknutý stav alebo poskytla na svoje náklady
ospravedlnenie alebo iné zadosťučinenie, aby osobné údaje boli zablokované alebo zlikvidované (s
výnimkou osobných údajov, ktoré je Spoločnosť povinná zhromažďovať a spracúvať na základe
právnych predpisov), aby Spoločnosť zaplatila peňažnú náhradu, ak tým bolo porušené právo
osoby na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť alebo právo na ochranu mena alebo
uplatňovať nárok na náhradu ujmy vzniknutej porušením povinností Spoločnosti v súvislosti so
spracúvaním osobných údajov. Klient je ďalej oprávnený podať návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27.
Spoločnosť je povinná v súvislosti s vyššie uvedenými právami Klienta ho bezodkladne informovať
o blokovaní, oprave, doplnení alebo likvidácii jeho osobných údajov, poskytnúť mu potrebnú
súčinnosť a vysvetlenie.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
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Health&Performance Slovakia s.r.o.
Kempelenova 1, 841 06 Bratislava
IČO: 51445824
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2.

Klienti sa môžu obrátiť s otázkami súvisiacimi so spracúvaním ich osobných údajov na Spoločnosť
prostredníctvom e-mailu info@healthperformance.sk

ZÁKLADNÉ ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pri spracúvaní osobných údajov Klientov sa Spoločnosť riadi najmä týmito zásadami:
a. Spoločnosť vykonáva spracúvanie osobných údajov otvoreným spôsobom pri dodržaní
všetkých povinností, ktoré jej ukladajú právne predpisy,
b. Spoločnosť v rámci spracúvania osobných údajov postupuje spravodlivo a transparentne pri
snahe obmedziť účely a rozsah spracúvania osobných údajov na nevyhnutné minimum,
c. Spoločnosť Klientov informuje stručne, výstižne a bez nadbytočných informácií (text musí byť
stručný, výstižný, pochopiteľný, úplný, bez nadbytočných informácií) tak, aby boli informácie
pre Klienta jasné a zrozumiteľné,
d. Spoločnosť dbá na to, aby Klient neutrpel ujmu na svojich právach, predovšetkým na práve na
zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá najmä na ochranu pred neoprávneným zasahovaním
do súkromného a osobného života Klienta,
e. Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytne Spoločnosť Klientovi vždy pred vznikom
zmluvného vzťahu alebo poskytnutí služby zo strany Spoločnosti; tento dokument je dostupný
vo všetkých Obchodných miestach Spoločnosti a na internetovej stránke Spoločnosti
B)

www.healthperformance.sk
C)

1.

2.

ÚČEL, ROZSAH A ČAS SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť spracúva osobné údaje Klientov v tomto rozsahu:
a. identifikačné údaje a údaje o totožnosti Klienta
i. najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, vek, zamestnanie, šport,
pohlavie.
b. kontaktné údaje Klienta, predovšetkým kontaktné adresy, e-mailová adresa, telefonické číslo,
podpis,
c. informácie zo sociálnych sietí; pri realizácii marketingových aktivít Spoločnosť využíva
napríklad Facebook, Instagram,
d. informácie z uskutočnených prieskumov, ktoré Spoločnosť využíva s cieľom poznať názor
Klienta na existujúce produkty a reklamy, alebo ak chce zistiť, o aké služby má Klient záujem,
Spoločnosť spracúva osobné údaje Klientov na tieto účely:
a. Uzavretie a realizácia zmluvného vzťahu – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich pre Spoločnosť zo zmluvného vzťahu
s Klientom.
Spoločnosť spracúva osobné údaje na tento účel počas obdobia trvania zmluvného vzťahu.
b. Marketing – posielanie news letterov
c. Účtovníctvo – spracúvanie osobných údajov je na tento účel nevyhnutné z toho dôvodu, že ich
spracúvanie ukladá zákon.); ide predovšetkým o tieto predpisy:
i. zákon č. 431/2002 Z.z. účtovníctve
Spoločnosť spracúva osobné údaje na tento účel v rozsahu stanovenom príslušným právnym
predpisom. Spoločnosť je oprávnená na tento účel robiť a uchovávať kópie všetkých dokladov,
dokumentov, záznamov a iných materiálov, ktoré jej Klient poskytol, a to v súlade s príslušnou
Zmluvou a jej prílohami a príslušnými právnymi predpismi.
Spoločnosť spracúva osobné údaje na tento účel počas obdobia, ktoré jej stanovujú príslušné
právne predpisy.

ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť v rámci svojej činnosti získava osobné údaje
d. priamo od Klienta,
e. z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (obchodný register, živnostenský
register) a z ďalších verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré
o sebe Klient sám zverejní),
D)

SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť spracúva osobné údaje Klienta automatizovanými prostriedkami a manuálne.
E)

F)
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2.

G)
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INFORMOVANIE O POSKYTOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM
Spoločnosť poskytuje osobné údaje svojich Klientov výlučne ďalším osobám, ktorým je Spoločnosť
povinná poskytnúť osobné údaje na základe právnych predpisov..
Spoločnosť spracúva osobné údaje prostredníctvom vlastných zamestnancov, za súčasného
zabezpečenia technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré povedú k vysokej úrovni
ochrany a zabezpečeniu osobných údajov Klientov.
PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Právo prístupu k osobným údajom - Klient je oprávnený požiadať Spoločnosť o prístup k svojim
osobným údajom, predovšetkým je oprávnený požiadať o informáciu o spracúvaní svojich
osobných údajov obsahujúcu vždy aspoň oznámenie o účele spracúvania osobných údajov,
rozsahu a obsahu osobných údajov (napr. zoznamom), prípadne kategóriách osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji, povahe
automatizovaného spracúvania v súvislosti s jeho využitím na rozhodovanie, ak sa na základe tohto
spracúvania uskutočňujú úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práva a
oprávnených záujmov subjektu údajov, a príjemcovi, prípadne kategóriách príjemcov osobných
údajov.
Právo na opravu osobných údajov - Klient je oprávnený vzniesť námietku proti nesprávnemu
alebo neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov a je oprávnený požiadať o opravu alebo
doplnenie týchto osobných údajov. Spoločnosť je v takom prípade povinná bez zbytočného odkladu
informovať príjemcu o žiadosti subjektu údajov.
Práva v prípade porušenia povinností stanovených zákonom na ochranu osobných údajov Klient je oprávnený v prípade porušenia povinností Spoločnosti týkajúcich sa zhromažďovania
alebo spracúvania týchto osobných údajov žiadať Spoločnosť, aby mu poskytla vysvetlenie takého
konania, zdržala sa takého konania, odstránila takto vzniknutý stav alebo poskytla na svoje náklady
ospravedlnenie alebo iné zadosťučinenie, aby osobné údaje boli zablokované alebo zlikvidované (s
výnimkou osobných údajov, ktoré je Spoločnosť povinná zhromažďovať a spracúvať na základe
právnych predpisov), aby Spoločnosť zaplatila peňažnú náhradu, ak tým bolo porušené právo
osoby na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť alebo právo na ochranu mena alebo
uplatňovať nárok na náhradu ujmy vzniknutej porušením povinností Spoločnosti v súvislosti so
spracúvaním osobných údajov. Klient je ďalej oprávnený podať návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27.
Spoločnosť je povinná v súvislosti s vyššie uvedenými právami Klienta ho bezodkladne informovať
o blokovaní, oprave, doplnení alebo likvidácii jeho osobných údajov, poskytnúť mu potrebnú
súčinnosť a vysvetlenie.

