Podmienky používania formulára Kontakt
Kontaktný formulár je možné použiť pre zasielanie všeobecných správ (otázok, námetov, ...) na
SHP Group.
Formulár nie je určený na zasielanie oficiálnych žiadostí alebo dokumentov, ktoré sú relevantné
až po overení identity odosielateľa.
Podľa zvolenej „kategórie“ bude Vaša správa (a príloha) zaslaná pracovníkom SHP Group, ktorí
sa špecializujú na zvolenú oblasť (napr. správa s označením kategórie „Kariéra“ bude zaslaná
na oddelenie ľudských zdrojov, správa z kategórie „Dodávatelia“ bude zaslaná na oddelenie
nákupu).
Potvrdenie súhlasu s týmito podmienkami používania je považované za vyjadrenie Vášho
súhlasu so spracovaním osobných údajov uvedených v poli „E-mail adresa“ a aj osobných
údajov uvedených poli
„Správa“ alebo v prílohe.
Prevádzkovateľ SHP Harmanec, a.s., 976 03 Harmanec, Slovenská republika, IČO: 00153052,
spracúva osobné údaje zaslané formulárom Kontakt na základe súhlasu dotknutej osoby podľa
článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) za
účelom evidencie a spracovania správy.
Prevádzkovateľ má aplikované technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.
Všetci
zamestnanci ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa sú viazaní zachovať mlčanlivosť a to aj po skončení pracovného pomeru,
alebo obdobného pracovného vzťahu.
Sprostredkovatelia a ich zamestnanci sú viazaní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch,
ktoré spracúvajú v mene prevádzkovateľa a zmluvou o spracúvaní osobných údajov. Osobné
údaje spracúvané na základe súhlasu so spracúvaním, má dotknutá fyzická osoba právo
kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Toto odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Príjemcovia osobných údajov sú poskytovatelia technickej infraštruktúry, subjekty, ktorým je
prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje na základe ich žiadosti.
Osobné údaje uvedené v formulári Kontakt (alebo v prílohe) môžu byť podľa Vašej voľby v poli
„Kategória“ prenášané do tretej krajiny v rámci spoločností SHP Group:
- SHP Bohemia, Hybernská 2134/1, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- SHP CELEX, a.d. Banja Luka, Veljka Mladjenovića bb, P.O.Box 142, 78102 Banja Luka,
Bosna a Hercegovina).
Osobné údaje zaslané formulárom Kontakt budú uchovávané 5 rokov, dovtedy, kým je to bude
potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov.
Na základe výslovného súhlasu udeleného v tzv. cookies lište je vykonávaná anonymizovaná
analýza návštevnosti jednotlivých web stránok.
Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej
osoby. Na základe písomnej žiadosti zaslanej prevádzkovateľovi alebo osobne u
prevádzkovateľa máte:
- právo na prístup k údajom podľa čl. 15 nariadenia GDPR,
- právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa Čl. 17 nariadenia GDPR,
- právo na obmedzenie spracúvania podľa Čl. 18 nariadenia GDPR,
- právo na prenosnosť údajov podľa Čl. 20 nariadenia GDPR,
- právo namietať podľa Čl. 21 nariadenia GDPR,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Čl. 77 nariadenia GDPR (dozorný orgán pre
SR je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava).

Terms of use of the Contact form
The Contact form can be used to send general messages (e.g. questions, suggestions, etc.) to
the SHP Group.
The form is not intended for sending official requests or documents that are relevant only after
verifying the identity of the sender.
Depending on the selected "category", your message (and attachment) will be sent to the SHP
Group staff who specialize in the selected area (e.g. a message marked as "Career" category
will be sent to the human resources department, message from the "Suppliers" category will be
sent to the purchase department.
Confirmation of agreement with these terms of use is considered as an expression of your
consent to the processing of personal data listed in the "Email address" field and also personal
data listed in the "Message" field or in the attachment.
The operator of SHP Harmanec, a.s, 976 03 Harmanec, Slovak Republic, registration number:
00153052, processes personal data sent by the Contact form with the consent of the person
concerned according to Article 6 para. 1 letter a) Regulation of the European Parliament and of
the Council of the EU no. 2016/679 on protection of individuals with regard to processing of
personal data and on free movement of such data (GDPR) for the purpose of recording and
processing the report.
The operator has applied technical and organizational measures to protect personal data. All
employees who come into contact with personal data at the operator or an intermediary are
bound to maintain confidentiality, even after their termination of work relationship or similar form
of employment. Intermediaries and their employees are bound to maintain the confidentiality of
personal data that they process on behalf of the controller and by the personal data processing
contract.
Personal data processed on the basis of consent to their processing, the natural person
concerned has the right to withdraw this consent at any time. Such withdrawal of consent shall
not affect the lawfulness of processing based on the consent given prior to its withdrawal.
Recipients of personal data are providers of technical infrastructure, entities to which the
controller is obliged to provide data upon their request.
The personal data provided in the Contact form (or in the attachment) may, at your option, be
transferred to a third country in the "Category" field within the SHP Group companies:
- SHP Bohemia, Hybernská 2134/1, Nové Město, 110 00 Prague 1;
-

SHP CELEX, a.d. Banja Luka, Veljka Mladjenovića bb, P.O.Box 142, 78102 Banja Luka,
Bosnia and Herzegovina).

Personal data sent by the Contact form will be stored for 5 years, as long as necessary for the
purpose for which personal data are processed.
The operator does not make automated decisions when processing personal data. Based on
the explicit consent granted in the so-called cookies bar, an anonymized analysis of traffic to
individual websites is performed.
By granting consent to the processing of personal data, your rights as of a data subject are not
affected. Upon written request sent to the operator or submitted in person at the operator, you
have:
- the right of access to data according to Art. 15 of the GDPR Regulation,
-

the right to erase (the right to be forgotten) according to Art. 17 of the GDPR Regulation,
the right to restrict the processing according to Art. 18 of the GDPR Regulation,

-

the right to data portability according to Art. 20 of the GDPR Regulation,
the right to object according to Art. 21 of the GDPR Regulation,

-

the right to lodge a complaint to the supervisory authority according to Art. 77 of the
GDPR Regulation (the supervisory body for the Slovak Republic is the Office for Personal
Data Protection of the Slovak Republic, Hraničná 12, 820 07 Bratislava).

