Informácia o ochrane osobných údajov
Všeobecné ustanovenia
Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia ako člen skupiny Deutsche Telekom,
Žriedlová 13, 040 01 Košice (ďalej len "DTITT") pripisuje veľký význam ochrane Vašich
osobných údajov. Vždy vás informujeme, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako sa vaše údaje
používajú a ako môžete ovplyvniť ich spracovanie.
1. Kde môžem nájsť informácie, ktoré sú pre mňa dôležité?
Tieto informácie o ochrane osobných údajov poskytujú prehľad položiek, ktoré platia pre
spracovávanie vašich údajov spoločnosťou DTITT na tomto webovom portáli.
Všeobecné

informácie

o ochrane

osobných

údajov

môžete

nájsť

na

https://www.deutschetelekomitsolutions.sk/sk/sukromie/ochrana-osobnych-udajov.

2. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov? Koho by som mal (-a) kontaktovať, ak mám
otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov v DTITT?
DTITT koná ako prevádzkovateľ údajov. Ak máte nejaké otázky, prosím kontaktujte našu
zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov (Data Privacy Officer) elektronicky na
FMB_dataprivacy@t-systems.com alebo poštou na adrese:
Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia
Data privacy officer
Žriedlová 13
040 01 Košice
3. Aké práva mám?
Máte právo
a) Požadovať informácie o kategórii spracúvaných osobných údajov, o účele spracovania, o
príjemcovi údajov, o predpokladanej dobe uchovávania (čl. 15 GDPR);
b) Požadovať, aby boli nesprávne alebo neúplné údaje opravené alebo doplnené (čl. 16
GDPR);
c) Kedykoľvek odvolať súhlas s účinnosťou do budúcnosti (čl. 7 (3) GDPR). Váš súhlas
odvoláte zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu: FMB_dataprivacy@t-systems.com
d) Namietať proti spracovaniu údajov na základe oprávnených záujmov, z dôvodov
týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie (čl. 21 (1) GDPR);
e) Požadovať vymazanie údajov v určitých prípadoch v súlade s čl. 17 GDPR – zvlášť, ak
údaje už nie sú ďalej potrebné vo vzťahu k účelom, pre ktoré boli zhromaždené alebo sú
protiprávne spracovávané alebo ak odvolávate Váš súhlas v súlade s bodom (c) alebo
namietate podľa bodu (d);
f) Vyžadovať za určitých okolností obmedzenie údajov, ak nie je možné vymazanie údajov
alebo povinnosť vymazania je sporná (čl. 18 GDPR);

g) Na prenosnosť dát, t.j. môžete prijímať Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte, ako je CSV, a v prípade potreby môžete tieto
údaje prenášať iným (čl. 20 GDPR);
h) Podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu ohľadne spracovania údajov
4. Komu DTITT odovzdá moje údaje?
Sprostredkovateľom, t.j. spoločnostiam, ktoré najímame, zapájame do spracovávania údajov
v rámci zákonom definovaného rozsahu, čl. 28 GDPR (poskytovatelia služieb,
sprostredkovatelia). V takom prípade spoločnosť DTITT tiež ostáva zodpovedná za ochranu
vašich údajov. Za účelom spracovania osobných údajov cez formulár umiestnený na našej
webovej stránke spolupracujeme s prevádzkovateľom webovej stránky – spoločnosťou
OneClick, s.r.o, IČO 36 572 781.
5. Kde sú moje údaje spracovávané?
Vo všeobecnosti sú vaše údaje spracovávané na území Slovenskej republiky.
Ak sú vaše údaje výnimočne spracovávané aj v krajinách mimo Európskej únie (t.j. v tretích
krajinách), uskutoční sa to len vtedy, ak ste výslovne uviedli svoj súhlas alebo je to tak
požadované, aby sme vám mohli poskytnúť služby alebo je to predpísané zákonom (čl. 49
GDPR). Okrem toho sú vaše údaje spracovávané v tretích krajinách, iba ak určité opatrenia
zabezpečujú vhodnú úroveň ochrany údajov (napríklad rozhodnutie Komisie EÚ o
primeranosti alebo vhodné záruky, čl. 44 a nasl., GDPR).
6. Aké údaje sa zaznamenávajú, ako sa používajú a ako dlho sa uchovávajú?
Spoločnosť DTITT spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu registračného formulára, ktorý
ste vyplnili a to nasledovne:
1. Na základe Vášho súhlasu za účelom zaradenia Vašej osoby do evidencie účastníkov
súťaže Coderfest a zaslania výhry víťazom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, emailová
adresa, fakulta, adresa bydliska, PSČ, mesto a telefónne číslo; a to do 1.12.2020.
2. Vo všeobecnosti pri návšteve nášho webového sídla, podrobnosti sú uvedené tu:
https://www.deutschetelekomitsolutions.sk/sk/sukromie/cookies

