
Informácia o spracovaní osobných údajov 
 
7.10.2021 
Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s 
organizovaním udalosti Online webinár. 
 

1. KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?  
Pri spracovaní Vašich osobných údajov je v postavení prevádzkovateľa spoločnosť PPI Adhesive 
Products (C.E.) s.r.o., so sídlom Jána Bottu 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 802 421 (ďalej len „PPI 
Adhesive Products (C.E.)"). Všetky otázky alebo žiadosti týkajúce sa spracovania vašich osobných 
údajov v spoločnosti PPI Adhesive Products (C.E.) môžete zasielať na e-mailovú adresu office@ppi.sk, 
telefonicky na číslo +421 (48) 4700 551 alebo poštou na adresu PPI Adhesive Products (C.E.) s.r.o., 
Jána Bottu 1, 974 01, Banská Bystrica.  
 

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?  
Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom registračného formulára 
(Meno a priezvisko, Firma, Pozícia vo firme, Mail). 
 

3. NA AKOM ZÁKLADE A ZA AKÝM ÚČELOM SPRACÚVAME VAŠE ÚDAJE A NA AKÉ ÚČELY?  
Osobné údaje spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby Súhlas so spracovaním osobných 
údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať, a to buď telefonicky na čísle +421 (48) 
4700 551, e-mailom na adresu office@ppi.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese PPI Adhesive 
Products (C.E.) uvedenej vyššie. Účel spracovania osobných údajov:  

 registrácia účastníkov na on-line webinár  

 zasielanie newslettera spoločnosti PPI Adhesive Products (C.E.)  

 kontaktovanie osôb za účelom prediskutovania záujmu o služby a ponuky spoločnosti PPI 
Adhesive Products (C.E.). 

 
4. AKÉ SUBJEKTY MAJÚ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?  

Osobné údaje sú spracúvané v našom mene zmluvne zaviazanými dodávateľmi poskytujúcimi služby 
a spoločnosťami poskytujúcimi IT riešenia. Ide o tieto spoločnosti:  

 PPI Adhesive Products (C.E.)  

 SOCIALISTS, s. r. o.  

 LEOPARD PRODUCTION, s. r. o.  
Osobné údaje v rozsahu prihlasovacích údajov do online videokonferenčného nástroja budú viditeľné 
počas webinára aj pre ostatných účastníkov.  
 

5. AKÉ DLHÉ OBDOBIE MÁME ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?  
Doba uchovávania osobných údajov je 1 rok od dátumu ich získania, získané osobné údaje 
nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.  
 

6. AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?  
Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na PPI Adhesive Products (C.E.)  a na osobu, ktorá je v našej 
spoločnosti zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu 
osobných údajov. Ďalej máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných 
osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a 
automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môžete uplatniť na vyššie 
uvedených kontaktoch PPI Adhesive Products (C.E.). S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na 
úrad na ochranu osobných údajov. 
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