
Informačná povinnosť prevádzkovateľa 
 pre návštevníkov webovej stránky 

podľa čl. 12, 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v 

súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). 

 

 Hyundai Steel Slovakia s. r. o.  
 Mobis ulica 417/1A  
 Gbeľany 013 02 
 IČO: 35 919 868 
 

 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „my“) 

Zámerom Prevádzkovateľa je ochrana súkromia, dôverných informácií a osobných údajov, ktoré mu 
boli zverené. V rámci tohto základného záväzku sa Prevádzkovateľ zaviazala zaistiť zodpovedajúcu 
ochranu a využívanie osobných údajov (niekedy sú tiež označované „osobne identifikovateľné 
informácie“ či „OII“), ktoré Prevádzkovateľ získal zberom informácií prostredníctvom svojej webovej 
stránky. 

Prevádzkovateľ má záujem zhromažďovať iba tie osobné informácie, ktoré návštevníci dobrovoľne 
poskytnú na webovej stránke, a to tak, aby  mohol týmto osobám ponúknuť informácie a/alebo služby. 
Prečítajte si prosím túto Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre návštevníkov webovej stránky 
(ďalej len „Prehlásenie o ochrane súkromia“), ak sa chcete dozvedieť viac o tom, akým spôsobom 
uskutočňuje Prevádzkovateľ zber, využitie a ochranu osobne identifikovateľných informácií, ktoré 
získal. 

Štruktúra tohto Prehlásenia o ochrane súkromia je nasledovná: 

• 1. Súhlas so spracovaním osobných údajov  
• 2. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov  
o 2.1 Aké údaje zbierame  
o 2.2 Zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov 
o 2.3 Automatické zhromažďovanie osobných údajov 

- 2.3.1 IP adresy  
- 2.3.2 Cookies 
- 2.3.3 Google Analytics 

o 2.4 O deťoch  
• 3. Zdieľanie a prevod OII  
• 4. Možnosti  
• 5. Prístup  
• 6. Bezpečnosť a integrita dát  
• 7. Odkazy na iné stránky  
• 8. Zmeny tohto Prehlásenia o ochrane súkromia 
• 9. Otázky týkajúce sa Prehlásenia a jeho vynútiteľnosť 
• 10. Práva dotknutých osôb 
  



1. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Prevádzkovateľ je v určitých prípadoch povinný získať súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade 
s Nariadením a Zákonom (spoločne ako „Právne predpisy na ochranu osobných údajov”). 

V prípade keď je súhlas vyžadovaný Právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, súhlas a 
podrobný účel, pre ktorý a ako budú Vaše osobné údaje spracované, sú uvedené v príslušnom 
formulári. Schválením (odoslaním) tohto formulára dávate Prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas so 
spracovaním svojich osobných údajov. Schválením (odoslaním) tohto formulára potvrdzujete, že vás 
Prevádzkovateľ informoval o vašich právach podľa Tretej časti Nariadenia a podľa Druhej časti Zákona 
týkajúcich sa spracovania osobných údajov, menovite práva subjektov, ktorých údaje sú spracúvane na 
prístup a overenie vašich osobných údajov, dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov a možnosti 
požadovať zmazanie osobných údajov. Podrobnejšie informácie o vašich právach v súvislosti s OII sú 
uvedené nižšie. Taktiež potvrdzujete správnosť a presnosť vami poskytnutých údajov. 

Súhlas je poskytovaný na neurčitý čas, avšak najdlhšie na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu 
takéhoto spracovania. Vaše osobné údaje budú spracované výhradne v rámci vami vyššie určeného 
rozsahu,  v rozsahu podľa tohto Prehlásenia o ochrane súkromia alebo v rozsahu potrebnom na 
dosiahnutie účelu spracovania. 

2. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov 
2.1 Aké údaje zbierame 

Vaše osobné údaje získame len za predpokladu, že sa ich rozhodnete poskytnúť, napríklad aby sme vás 
mohli kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefónu keď sa nás rozhodnete kontaktovať 
prostredníctvom kontaktného formulára na našej web stránke. Odoslaním osobných údajov 
Prevádzkovateľovi potvrdzujete, že Prevádzkovateľ môže použiť vaše osobné údaje v súlade s týmto 
prehlásením o ochrane súkromia. Vaše osobné údaje sa nepoužijú na iné účely pokiaľ nezískame váš 
súhlas, alebo pokiaľ to nevyžaduje alebo nepovoľuje zákon. 

2.2 Zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov 

Prevádzkovateľ všeobecne spracúva len osobné údaje ktoré sú nevyhnutné na splnenie vašej 
požiadavky. Ak sú potrebné ďalšie nepovinné údaje, budete o tom informovaný v čase ich 
zhromažďovania. 

Slovenská právna úprava nám umožňuje spracovávať osobné údaje pokiaľ je na takéto spracovanie 
právny základ uvedený v zákone. Taktiež sa vyžaduje aby sme vás s týmito právnymi dôvodmi 
oboznámili. Vaše údaje budeme spracúvať na základe jedného z nasledujúcich dôvodov: 

• Váš súhlas: občas vás môžeme požiadať o váš súhlas so spracovaním niektorých vašich 
osobných údajov a budeme ich spracovávať iba po vašom výslovnom súhlase. Váš súhlas 
môžete kedykoľvek odvolať, stačí nás kontaktovať na smik@hyundai-steel.com; 

• Plnenie zmluvy alebo postup pred uzavretím zmluvy: v prípadoch kedy nás kontaktujete 
v súvislosti s návrhom na uzavretie zmluvy alebo v súvislosti s už uzavretou zmluvou, 
môžeme vaše osobné údaje spracúvať na tomto základe; alebo 

• Právna povinnosť: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy 
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 
ako napríklad vedenie evidencie pre daňové účely alebo poskytnutie informácií orgánu 
verejnej moci. 



Prevádzkovateľ zhromažďuje citlivé osobné údaje iba vtedy, keď dotknuté osoby dobrovoľne poskytnú 
takéto informácie a dajú nám súhlas k ich spracovaniu podľa tohto Prehlásenia o ochrane súkromia 
alebo ak to umožňujú právne predpisy alebo profesionálne štandardy. Citlivé informácie zahŕňajú 
osobné údaje o rase, etnickom pôvode, politickom presvedčení, členstve v odborových organizáciách, 
náboženskom ale podobnom presvedčení, fyzickom alebo duševnom zdraví, sexuálnom živote alebo 
údajoch v registri trestov. Poskytovanie citlivých informácií  Prevádzkovateľovi zvážte a za žiadnych 
okolností, neposkytujte Prevádzkovateľovi citlivé informácie ak nesúhlasíte s ich použitím na 
legitímne obchodné účely a nesúhlasíte s prenosom a uchovaním takýchto informácii v databázach 
Prevádzkovateľa. Ak máte akékoľvek otázky o tom, či poskytnutie citlivých informácií 
Prevádzkovateľovi je alebo môže byť potrebné alebo vhodné na konkrétne účely, prosím kontaktujte 
Prevádzkovateľa na adrese smik@hyundai-steel.com. 

2.3 Automatické zhromažďovanie osobných údajov 

V niektorých prípadoch Prevádzkovateľ a jeho poskytovatelia služieb používajú cookies a iné 
technológie na automatické zhromažďovanie niektorých druhov informácií pri návšteve našej stránky. 
Zhromažďovanie týchto informácií nám umožňuje skvalitniť výkonnosť, použiteľnosť a efektivitu 
webovej stránky Prevádzkovateľa a merať a vyhodnocovať efektivitu našich marketingových aktivít. 

2.3.1 IP adresy 
 

IP adresa je číslo pridelené vášmu počítaču vždy, keď sa pripojíte na internet. Umožňuje počítačom a 
serverom rozoznávať sa a navzájom spolu komunikovať. IP adresy, z ktorých sa návštevníci webových 
stránok pripájajú, môžu byť zaznamenávané pre účely bezpečnosti IT a pre účely diagnostiky systému. 
Tieto údaje môžu byť tiež využité v súhrnnej forme k uskutočneniu analýzy trendov webových stránok 
a ich výkonnosti. 

2.3.2 Cookies 

Cookies môžu byť umiestnené na váš počítač alebo zariadenie s prístupom na internet kedykoľvek keď 
navštívite našu webovú stránku. Cookies umožnia našej webovej stránke zapamätať si váš počítač 
alebo zariadenie a slúžia niekoľkým účelom. 

Cookies môžu byť potrebné na zabezpečenie nevyhnutnej funkcionality.  

Hoci väčšina prehliadačov prijíma cookies automaticky, v nastaveniach prehliadača si môžete zvoliť 
prijímanie alebo neprijímanie súborov cookies (častokrát umiestnené vo voľbe Nástroje alebo 
Nastavenia). Rovnako môžete kedykoľvek zmazať cookies z vášho zariadenia. Chceli by sme váš však 
upozorniť na to, že v prípade neprijímania cookies, je možné, že nebudete môcť využiť všetky prvky 
našej webovej stránky. 

Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť v nápovede prehliadača alebo 
prostredníctvom webových stránok, ako napríklad www.allaboutcookies.org 

Nižšie je uvedený zoznam druhov cookies na našej webovej stránke: 

• cookie pre určenie, ci návštevník videl notifikáciu o používaní cookies 
(cookieconsent_status). Cookie vyprší presne o rok a pri opätovnej návšteve sa nepredlžuje; 

• session cookie [slúži evidencii prihláseného používateľa do CMS – týka sa návštevníkov, ktorí 
vypĺňajú formuláre a ak nastane pri odoslaní validačná chyba (napr. nesprávna odpoveď na 

http://www.allaboutcookies.org/


antispam otázku), tak si formulár zapamätá predtým vyplnené údaje a návštevník stránky 
ich nemusí vypĺňať znovu]. Cookie vyprší po zavretí prehliadača;  

• cookie ohľadne nastaveného jazyka (jazyková verzia webu) s názvom FluentLocale, ktorá 
platí 3 mesiace a automaticky sa obnovuje po každom načítaní stránky. 

Samotné cookies nám neumožňujú zistiť vašu e-mailovú adresu alebo vás akýmkoľvek iným spôsobom 
identifikovať.  

2.3.3 Google Analytics 

Stránka využíva Google Tag Manager pre volanie Google Analytics kódu. Analytics vytvára cookie s 
platnosťou 26 mesiacov a po opätovnej návšteve našej webovej stránky sa automaticky platnosť cookie 
obnoví. Všetky cookies tretích strán sú generované vďaka tejto externej službe pre meranie 
návštevnosti webu. 

2.4 O deťoch 

Prevádzkovateľ chápe dôležitosť ochrany súkromia detí, a to obzvlášť v online prostredí. Naša webová 
stránka nie je cielene určená a zameraná na deti mladšie ako 16 rokov. Naša filozofia spočíva v tom, že 
nikdy vedome neuskutočňujeme zhromažďovanie informácií o osobách mladších ako 16 rokov a 
neuchovávame údaje o nich, s výnimkou situácie, keď sa jedná o súčasť zákazky. V takom prípade je 
nutné poskytnúť súhlas zákonného zástupcu dieťaťa. 

3 Zdieľanie a prenos OII 

Nezdieľame osobné údaje s neidentifikovanými tretími stranami, okrem prípadu ak je to nevyhnutné 
na plnenie našich legitímnych profesionálnych a obchodných záujmov, na spracovanie vašich 
požiadaviek a/alebo ak je to vyžadované alebo dovolené zákonom alebo profesionálnymi štandardmi. 
To zahŕňa nasledujúci okruh osôb: 

• Naši poskytovatelia služieb: Prevádzkovateľ spolupracuje s renomovanými partnermi, 
poskytovateľmi služieb a/lebo agentúrami, ktorí môžu spracovať vaše osobné údaje 
v našom mene. Prevádzkovateľ prenesie osobné údaje iba tým osobám, ktoré spĺňajú 
prísne štandardy na spracovanie dát a bezpečnosť. Zdieľame len osobné údaje, ktoré je 
nevyhnutné poskytnúť na zabezpečenie funkcionality web stránky a ak je to potrebné na 
vybavenie vašej požiadavky. 

Ak to umožňujú Právne predpisy na ochranu osobných údajov, Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše OII  
s rôznymi spoločnosťami, poskytovateľmi služieb alebo predajcami konajúcimi v našom mene, a to za 
účelom zlepšenia splnenia vašich požiadaviek. Zároveň Prevádzkovateľ môže cezhranične preniesť 
určité OII inej  spoločnosti patriacej do obchodnej skupiny Prevádzkovateľa alebo, konajúcej v našom 
mene. Prevádzkovateľ môže tiež uchovávať OII v súlade s inou ako vašou právnou úpravou. 
Poskytnutím OII online, návštevníci našej webovej stránky súhlasia s prenosom a skladovaním ich OII 
mimo územia, kde ich poskytli, ak nastane niektorý z nasledujúcich prípadov:  

• Zmena organizačnej štruktúry alebo prevod podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa: 
Prevádzkovateľ môže poskytnúť OII tretím osobám v súvislosti s predajom, presunom 
podnikania strane;  

• Súdy, rozhodcovské súdy a iné orgány verejnej moci (ďalej len „Orgány verejnej moci“): 
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje v súvislosti s plnením požiadaviek Orgánov 
verejnej moci alebo ak je na to povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ; 



• Audity: Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje pre účely auditu osobných údajov 
a/alebo na vyšetrenie alebo preverenie sťažností v prípade bezpečnostných hrozieb.  

Prevádzkovateľ môže taktiež preniesť určité osobné údaje mimo EHP spolupracujúcim spoločnostiam 
alebo spoločnostiam konajúcim v mene Prevádzkovateľa na účely popísané v tomto prehlásení 
o ochrane súkromia. Prevádzkovateľ môže osobné údaje ukladať mimo EHP. Ak to spravíme, tak tieto 
osobné údaje budú naďalej chránené prostriedkami, ktoré máme dohodnuté v zmluvách s týmito 
organizáciami mimo EHP, ktoré sú v podobe schválenej Európskou komisiou. Poskytnutím osobných 
údajov online, návštevníci súhlasia s takýmto cezhraničným prenosom alebo uložením ich osobných 
údajov.  

Prevádzkovateľ nepredáva OII žiadnej tretej strane. Prevádzkovateľ taktiež neprevedie OII, ktoré ste 
nám poskytli žiadnej tretej strane pre ich marketingové účely.  

4 Možnosti 

Máte niekoľko možností, ako využívať webovú stránku Prevádzkovateľa. Všeobecne sa dá povedať, že 
v prípade, že navštívite webovú stránku Prevádzkovateľa, nie ste povinný poskytnúť nám žiadne OII, 
avšak pokiaľ nás budete chcieť kontaktovať, môže byť naša odpoveď podmienená poskytnutím určitých 
OII.  

Ako bolo uvedené vyššie, ak si neprajete, aby sa cookies nastavili do vášho prehliadača pri vašom 
pripojení sa na naše webové stránky, môžete si nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby odmietal 
všetky cookies alebo vám ohlásil každý pokus o zaslanie cookie do vášho počítača. Ak sa  rozhodnete 
pre odmietnutie všetkých cookies,  niektoré časti našej webovej stránky nemusia byť plne funkčné. 

5 Prístup 

Ak ste poskytli Prevádzkovateľovi osobné údaje, máte nasledujúce práva: 

• Vo väčšine prípadov Právo na prístup a opravu: máte právo na primeraný prístup k 
vašim osobným údajom. Uvedené sa nazýva žiadosť dotknutej osoby na prístup k osobným 
údajom. Ak sme sa vám zaviazali poskytnúť osobné údaje, poskytneme vám ich bez nároku 
na poplatok. Pred poskytnutím osobných údajov môžeme od vás žiadať preukázanie vašej 
identity a informácií potrebných na lokalizáciu vašich údajov. Ak spracúvame vaše osobné 
údaje, ktoré sú nepresné alebo nesprávne, máte právo žiadať ich opravu;  

• Namietanie spracovania: máte právo namietať nami spracovávané osobné údaje . Ak vaše 
osobné údaje nie sme naďalej oprávnení používať, máte právo na výmaz týchto údajov, 
a to najmä ak tieto osobné údaje uchovávame dlho, ich spracovanie je zakázané alebo 
z iného dôvodu zanikol právny základ spracúvania vašich osobných údajov. 

Vaše právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov môžete uplatniť zaslaním emailu na 
smik@hyundai-steel.com a my vykonáme potrebné kroky. 

6 Bezpečnosť a integrita dát 

Prevádzkovateľ má nastavené primerané bezpečnostné pravidlá a politiku bezpečnosti s cieľom 
ochrániť osobné údaje pred stratou, zneužitím, zmenou či zničením. Snažíme sa o to, aby prístup 
k vašim osobným údajom bol obmedzený iba na tie osoby, pri ktorých je tento prístup nevyhnutne 
potrebný. Osoby, ktoré majú prístup k týmto údajom, musia dodržiavať povinnosť mlčanlivosti 



a dôvernosti ohľadom týchto informácií. Snažíme sa tiež o to, aby si osobné údaje ponechávali iba na 
dobu nevyhnutnú na realizáciu vašej požiadavky,  prípadne dovtedy, kým nás príslušná osoba, ktorej 
dané údaje patria, nepožiada o ich vymazanie. Pre bližšie informácie o uchovávaní poskytnutých 
osobných údajov, si prečítajte príslušné odkazy uvedené vyššie. 

7 Odkazy na ďalšie webové stránky 

Chceli by sme vás upozorniť na to, že webová stránka Prevádzkovateľa môže obsahovať odkazy na iné 
webové stránky. Odporúčame užívateľom prečítať si prehlásenia o ochrane súkromia na každej 
navštívenej webovej stránke pred tým, než na ňu uvediete akékoľvek osobné údaje. 

8 Zmeny tohto Prehlásenia o ochrane súkromia 

Prevádzkovateľ môže toto Prehlásenie o ochrane súkromia upraviť tak, aby odrážalo naše aktuálne 
prístupy v oblasti ochrany súkromia. V prípade, že uskutočníme zmeny tohto Prehlásenia, nové 
„aktualizované znenie“ a dátum jeho účinnosti budú uvedené vo vrchnej časti tejto stránky. 
Odporúčame vám, aby ste toto Prehlásenie o ochrane súkromia pravidelne kontrolovali a informovali 
sa tak o tom, ako Prevádzkovateľ chráni vaše údaje. 

9 Otázky týkajúce sa Prehlásenia a jeho vynútiteľnosť 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť vaše online poskytnuté osobné údaje. Ak máte otázky, či 
pripomienky týkajúce sa toho ako Prevádzkovateľ spravuje vaše osobne identifikovateľné informácie, 
kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese smik@hyundai-steel.com. Túto emailovú adresu môžete 
využiť aj v prípade, že nám budete chcieť oznámiť vaše prípadné obavy ohľadom súladu s našim 
Prehlásením o ochrane súkromia. 

Váš email potvrdíme do 14 dní a vašu požiadavku vybavíme do 1 mesiaca. Vašu požiadavku môžeme 
akceptovať a implementovať ju medzi práva podľa tohto Prehlásenia o ochrane súkromia alebo ju z 
primeraných dôvodov odmietnuť. 

Zároveň sa so svojimi otázkami a pripomienkami týkajúcimi sa spracúvania vašich osobných údajov 
môžete obrátiť na zodpovednú osobu, spoločnosť KPMG Legal s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 
Bratislava, Slovenská republika; E-mail: dpo@kpmg.sk; telefón +421 2 5998 4111. 

Za každých okolností sa máte právo s vašou sťažnosťou obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, 
ktorý sa bude vašou požiadavkou zaoberať. 

10 Práva dotknutých osôb 

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov nasledovné práva: 
• právo na prístup k svojim osobným údajom; 
• právo na opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov; 
• právo na vymazanie svojich osobných údajov (za podmienok stanovených v Nariadení); 
• právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov (za podmienok stanovených v 

Nariadení); 
• právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov (za podmienok stanovených v 

Nariadení); 
• právo na prenosnosť svojich osobných údajov (za podmienok stanovených v Nariadení); 



• právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky. 
 
 
 

UPOZORNENIE: 
Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ktoré je vykonávané 
na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Ak si dotknutá osoba praje vzniesť takúto námietku, 
môže tak urobiť prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej vyššie.  
V prípade ak Prevádzkovateľ zistí, že jeho oprávnený záujem preváži nad právami a slobodami 
dotknutej osoby, môže v spracúvaní jej osobných údajov pokračovať. Ak bude námietka dotknutej 
osoby uznaná za oprávnenú, môže to znamenať, že prevádzkovateľ nebude naďalej jej osobné údaje 
za daným účelom spracúvať. 

Vyššie uvedené práva sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 21 Nariadenia. 
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