INFORMÁCIA K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle platnej právnej úpravy.

1. Vaše osobné údaje spracovávame z titulu
a/ plnenia záväzkov plynúcich z uzatvorenej zmluvy medzi Vami a CK, ktorej predmetom je/môže
byť: nákup letenky, ubytovania, zájazdu, sprostredkovania poistenia, prenájmu auta alebo
doplnkových služieb.
b/ nevyhnutné pre účely plnenia právnych povinností CK
c/ nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov CK (len na účely priameho marketingu).
2. Nakoľko spĺňame podmienky zákonnosti spracovania osobných údajov v zmysle čl. Ž odst. 1.
Písm. b), c), f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ( ďalej len “ Nariadenie”),
nie je pre tieto účely nevyhnutný Váš „Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov“.
3. Správcom osobných údajov je

PONTIS SK, s.r.o. , so sídlom : Panenská 13,81103 Bratislava,
Tel: 02 /54641101 – 2;
e-mail : pontis@pontis.sk
4. Vaše osobné údaje budú za účelom vystavenia leteniek poskytnuté obchodným partnerom
zabezpečujúcim pre CK:
- prepravu samostatne alebo v rámci zájazdu
- sprostredkovanie ubytovania samostatne alebo v rámci zájazdu
- vybavenie víz ( pokiaľ bolo vyžiadané)
- sprostredkovanie cestovného poistenia
- prevádzku IT systému
5. Vaše osobné údaje budú za účelom plnenia právnych povinností CK poskytnuté obchodným
partnerom zabezpečujúcich pre CK vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo a povinné poistenie
proti úpadku.
6. Vaše osobné údaje môžu byť za účelom splnenia oprávnených záujmov CK poskytnuté
obchodnému partnerovi zabezpečujúcemu pre CK priamy marketing .
7. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, číslo pasu budú
uložené u správcu 3 roky vo forme Zmluvy o obstaraní zájazdu .
8. Dovolím si Vás informovať, že máte voči správcovi právo získať potvrdenie, či a ako sú alebo nie sú
Vaše osobné údaje spracované, a pokiaľ sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a
nasledujúcim informáciám:
a) účely spracovania;
b) kategórie dotknutých osobných údajov;
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;
d) plánovaná doba, v ktorej budú osobné údaje uložené, alebo kritériá použité k stanoveniu tejto
doby;
e) právo na opravu, vymazanie, alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov resp.
právo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;
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f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky.
9. Dávame Vám na vedomie, že máte voči správcovi právo na to aby správca bez zbytočného
odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania
máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.
10. Informujeme Vás, že máte voči správcovi právo , aby správca bez zbytočného odkladu vymazal
osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu
vymazať, pokiaľ je uvedený jeden z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli poskytnuté alebo inak spracované;
b) vznesiete námietku proti spracovaniu za účelom priameho marketing;
c) osobné údaje budú spracované protiprávne;
d) k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa vzťahuje na
správcu.
11. Informujeme Vás, že máte voči správcovi právo na obmedzenie spracovanie Vašich osobných
údajov v nasledovných prípadoch, ak :
a) popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby správca mohol správnosť
osobných údajov overiť;
b) spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania Vašich osobných údajov požiadate o
obmedzenie ich použitia;
c) správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete za účelom
určenia, výkonu alebo obhajobu právnych nárokov.
Pokiaľ bude spracovanie obmedzené, môžu byť Vaše osobné údaje, s výnimkou ich uloženia
spracované len s Vašim súhlasom, alebo z dôvodu určenia výkonu alebo obhajoby právnych nárokov,
z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého záujmu únie
alebo niektorého členského štátu. Správca je povinný upozorniť Vás na to, že bude obmedzenie
spracovania zrušené.
12. Informujeme Vás, že správca oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli Vaše osobné údaje
sprístupnené, všetky opravy alebo vymazania všetkých údajov alebo obmedzenie spracovania s
výnimkou prípadov kde sa to ukáže ako nemožné lebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Správca Vás
bude informovať o týchto príjemcoch pokiaľ to budete požadovať.
13. Informujeme Vás, že máte voči správcovi právo na poskytnutie osobné údaje, ktoré sa týkajú Vás
a ktoré ste mu poskytli v bežne používanom a čitateľnom formáte a že máte právo poskytnúť tieto
údaje inému správcovi.
14. Informujeme Vás, že máte voči správcovi právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu
Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Pokiaľ túto námietku vznesiete, nebudú už
osobné údaje pre tieto účely spracovávané.
15. Vaše osobné údaje sú riadne zabezpečené, a to tak technickými, ako aj organizačnými
opatreniami správcu. Ak napriek tomu dôjde k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov s
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vysokým rizikom pre práva a slobody fyzických osôb, správca Vám toto porušenie bez zbytočného
odkladu oznámi.
To neplatí v nasledovných prípadoch:
a) správca zaviedol náležité technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia boli
použité pri osobných údajoch dotknutých porušením zabezpečenia osobných údajov, najmä také,
ktoré činia tieto údaje nezrozumiteľnými pre kohokoľvek, kto nie je oprávnený k nim mať prístup, ako
je napríklad šifrovanie;
b) správca prijme následné opatrenia, ktoré zabezpečia, že vysoké riziko pre práva a slobody
subjektov údajov sa už pravdepodobne neprejavia;
c) vyžadovalo by to neprimerané úsilie (v takom prípade budú subjekty údajov informovaní pomocou
verejného oznámenia alebo podobným opatrením);
d) rozhodol tak dozorný úrad.
V Bratislave 24.5.2018
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