
Ochrana osobných údajov 

Naša spoločnosť HM Global, s.r.o., so sídlom F.P.Drobiševa 2582/28, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 35 942 673, 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 113034/B („Spoločnosť“) pri výkone svojich 

činností získava a spracúva osobné údaje. 

Hlavné zásady spracúvania osobných údajov 

Hlavnými zásadami spracúvania osobných údajov zo strany našej Spoločnosti sú účelnosť a bezpečnosť. Získavame 

a spracúvame osobné údaje len na účely, v rozsahu a na dobu nevyhnutnú pre výkon našich činností. Zároveň kladieme veľký 

dôraz na bezpečnosť údajov každej osoby a preto sme zaviedli vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu týchto 

údajov a na zaistenie dostatočnej úrovne bezpečnosti primeranej všetkým príslušným rizikám. 

Podmienky spracúvania osobných údajov 

V prípade Vášho záujmu o získanie informácií o konkrétnych podmienkach spracúvania osobných údajov v prostredí našej 

Spoločnosti nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adrese office@hmglobal.sk alebo poštou na adrese: Drevárska 23, 902 01 

Pezinok, Slovenská republika. Ak ste osoba, ktorej osobné údaje naša Spoločnosť spracúva, prosím uveďte vo Vašej žiadosti 

podľa predchádzajúcej vety aj Váš vzťah k našej Spoločnosti (napr. zákazník, obchodný partner, uchádzač o zamestnanie 

a pod.), aby sme Vás vedeli upriamiť na informácie, ktoré sú pre Vás najrelevantnejšie. 

Práva dotknutej osoby 

Nižšie zároveň uvádzame pre rýchlu informáciu prehľad o základných právach dotknutých osôb (t.j. osôb, ktorých osobné 

údaje sú spracúvané), ako aj pár užitočných rád, akým spôsobom si tieto práva možno uplatniť voči našej Spoločnosti alebo 

príslušnému orgánu verejnej moci. 

V súvislosti so spracovaním osobných údajov majú dotknuté osoby tieto práva: 

• právo požadovať informácie o tom, či Spoločnosť spracúva takéto osobné údaje 

• právo požiadať o kópiu takýchto osobných údajov spracúvaných Spoločnosťou 

• právo na opravu osobných údajov 

• právo na vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)  

• právo na obmedzenie spracovania osobných údajov 

• právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (pri niektorých prípadoch spracúvania) 

• právo odvolať súhlas udelený na spracovanie osobných údajov (ak sa na daný prípad vzťahuje) 

• právo na prenos osobných údajov (t.j. ich poskytnutie v prenosnom formáte a ich prípadný prenos osobe určenej 

dotknutou osobou)  

Ďalšie informácie o vyššie uvedených právach vám budú poskytnuté prostredníctvom e-mailu po zaslaní žiadosti na adresu: 

office@hmglobal.sk. 

Spôsob uplatnenia práv dotknutej osoby voči našej Spoločnosti 

V otázkach spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou si dotknuté osoby môžu kedykoľvek uplatniť svoje práva 

elektronicky zaslaním žiadosti e-mailom na adresu: office@hmglobal.sk. 

Na overenie totožnosti dotknutej osoby a pre uistenie sa, že osoba, ktorá nás kontaktuje a uplatňuje si práva dotknutej osoby 

v skutočnosti je dotknutou osobou alebo osobou oprávnenou konať v jej mene, môžeme v prvej reakcii na písomnú žiadosť 

najprv požiadať napríklad o predloženie príslušného dokladu totožnosti žiadateľa a príslušnej dotknutej osoby. 

Komunikácia dotknutej osoby s úradom dohliadajúcim na otázky ochrany osobných údajov 

Okrem vyššie uvedených práv môžu dotknuté osoby podať aj priamu sťažnosť týkajúcu sa spracovania a ochrany osobných 

údajov Spoločnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  

Kontaktné údaje tohto orgánu a ďalšie pokyny na podanie takejto žiadosti sú uverejnené na jeho webovej stránke na adrese: 

https://dataprotection.gov.sk. 

 


