
Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v súvislosti s novou právnou úpravou účinnou od 25.5.2018 

 

Spoločnosť regioNET s.r.o., Staré grunty 332, 841 04 Bratislava ( ďalej aj „regioNET“ ) si Vás dovoľuje informovať, 
že od 25.5.2018 vstúpilo do účinnosti Nariadenie EU 2016/679 z 27.4.2016 (ďalej primerane aj „Nariadenie“) a 
zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „zákon“). regioNET má naďalej záujem 
zabezpečovať čo najširšiu ochranu a zákonnosť spracúvania osobných údajov aj po účinnosti týchto predpisov. 
 
Spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávame na základe Vášho súhlasu. Súhlas ste nám udelili pri podpise 
zmluvy s regioNETom. Aj po 25.5.2018, teda po účinnosti týchto predpisov, môžete kedykoľvek odvolať každý 
Vami udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov. Veríme však, že tak neučiníte, nakoľko sme presvedčení, 
že so spracúvaním osobných údajov je spojená možnosť požívania výhod určených pre Vás a tiež, že ste spokojný 
s našimi službami.  
 
Ak by ste sa napriek tomu rozhodli Vaše právo využiť, Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať 
doručením žiadosti e-mailom na dana.vemeova@regionet.media alebo na listom, ktorý môžete doručiť na 
adresu spoločnosti regioNET, Žižkova 6, 040 01  Košice.  
 
V súvislosti s účinnosťou nových právnych predpisov si dovoľujeme poskytnúť Vám aj nasledovné informácie 
podľa čl. 13 a 14 Nariadenia. Podľa Nariadenia máte právo: 
a) kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na 
súhlase udelenom pred jeho odvolaním, 
b) požadovať od regioNET prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby, 
c) na opravu osobných údajov, 
d) na vymazanie osobných údajov 
e) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
f) namietať proti spracúvaniu osobných údajov, 
g) na prenosnosť osobných údajov, 
h) byť informovaný o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či 
pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, ak by osobné údaje neboli získané od Vás, 
i) podať sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania, na Úrad na ochranu osobných 
údajov. 
 
Vašim právam podľa písm. a) až h) vyššie korešpondujú naše povinnosti. Takéto Vaše právo môžete uplatniť 
zaslaním žiadosti do sídla spoločnosti regioNET, zaslaním e-mailu na adresu dana.vemeova@regionet.media.  
 
Z Vašej žiadosti by malo vyplynúť, ktoré z týchto práv a ako chcete využiť. Ak by ste mali otázky k obsahu Vašich 
práv, pokúsime sa ich zodpovedať k Vašej spokojnosti. 
 
Naďalej zostávame prevádzkovateľom spracúvania Vašich osobných údajov poskytnutých s Vašim súhlasom. 
Ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov uvádzame naše identifikačné a kontaktné údaje: 
regioNETs.r.o., Staré grunty 332, 841 04 Bratislava, IČO:, 
e-mail: dana.vemeova@regionet.media; tel: +421 55-677 13 12 
 
Naše platné kontaktné údaje nájdete na www stránke regioNETu .  
 
Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov, prípadne po dobu uchovávania určenú platnými 
právnymi predpismi. Účel spracúvania Vašich osobných údajov aj právny základ spracúvania zostáva 
zachovaný. Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu. Spracúvame len bežné a nie osobitné 
kategórie osobných údajov. 
 
Poskytovanie osobných údajov Vašou osobou je zmluvnou požiadavkou. Osobné údaje sa nám musia 
poskytnúť, pretože bez toho nie je možné posielať emaily, pozvánky. Vaše osobné údaje budeme využívať na 
účely, ktoré sme oznámili pre udeľovaní súhlasu, resp. na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa budú 
spracúvať. 
 
Vaše osobné údaje sa môžu poskytovať osobám, ktoré sa podieľajú na príprave a zasielaní týchto oznámení 
a plnení uvedeného účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri regioNETu 



z oblasti informačných technológií, dizajnu a marketingu, ktorí sa podieľajú na príprave, zasielaní a vyhodnotení 
týchto marketingových oznámení. 
 
Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa 
uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na 
ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať. Nevykonávame ani automatizované 
individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa Nariadenia ani Zákona. regioNET však môže členom 
z rovnakého regiónu zasielať oznámenia o osobitných možnostiach a benefitoch aplikovateľných pre členov 
programu z tohto regiónu. 
 
Od 25.5.2018 v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti môžeme zaviesť opatrenia za účelom 
overenia, či súhlas dotknutej osoby, ktorá má menej ako 16 rokov je poskytnutý alebo schválený zákonným 
zástupcom. Vhodnými opatreniami zabezpečujeme ochranu Vašich osobných údajov. V prípade postrehov 
alebo otázok nás môžete kontaktovať. 
 
Ďakujeme, 
 
Ing. Dana Vemeová 
Konateľ spoločnosti regioNET 


