INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Verejné obstarávanie
Prevádzkovateľ: eustream, a.s.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712, zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3480/B
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: ochranaou@eustream.sk, +421 (2) 6250 7111
Účel spracúvania: Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v procese výberu dodávateľa
a evidencie subdodávateľov vrátane preukazovania odbornej spôsobilosti, v rámci verejného
obstarávania.
Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), najmä v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a iné súvisiace právne predpisy.
Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Úrad pre verejné obstarávanie; Advokáti; Súdy a iné subjekty,
ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia,
ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
Doba uchovávania: 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú.
Kategória osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva najmä kontaktné a identifikačné osobné
údaje ako napríklad titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, adresa, adresa elektronickej pošty na
pracovisko, telefónne číslo a osobné údaje týkajúce sa odbornej spôsobilosti.
Zdroj získania osobných údajov: Zástupca obchodného partnera, ktorý poskytuje prevádzkovateľovi
osobné údaje o svojich zamestnancoch alebo subdodávateľoch.
Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť
osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne posúdenie uchádzača v zmysle ustanovení
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej 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 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 https://www.eustream.sk/sk_ochrana-udajov.

eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, email: info@eustream.sk, www.eustream.sk, akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sa, Vložka číslo 3480/B, IČO: 35910712, DIČ: 2021931175, IČ DPH: SK2021931175

