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Informácie o spracovaní osobných údajov 

 
Vážení obchodní partneri, 

spoločnosť Microdis Electronics s.r.o., tak ako doteraz, narába s osobnými údajmi 
s najvyššou zodpovednosťou a ochrana osobných údajov bola a je jednou z hlavných priorít 
spoločnosti. Nariadenie EU 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR), které vstúpilo 
do platnosti dňa 25. 5. 2018, sa aj pre spoločnosť Microdis Electronics s.r.o. stalo záväzným 
dokumentom. Spoločnosť Microdis Electronics s.r.o. vystupuje ako správca osobných údajov, 
v niektorých prípadoch tak môže vystupovať aj ako spracovateľ osobných údajov. 
 
 
Pre uplatnenie svojich práv, či v prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať na 
mailovej adrese microdis.sk@microdis.net  
 
 

V tabuľke nižšie uvádzame základné informácie o prístupe našej spoločnosti k problematike 
osobných údajov. Na vyžiadanie Vám radi poskytneme ďalšie podrobnosti. 
 

  totožnosť a kontaktné údaje správcu: Microdis Electronics s.r.o., IČO: 36619191, 
Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica, email: microdis.sk@microdis.net 
Distribútor elektronických súčiastok a modulov.  Naša činnosť zahŕňa aj poskytovanie 
technickej podpory a logistickú činnosť. 

  totožnosť a kontaktné údaje poverenej osoby pre ochranu osobných údajov, pokiaľ ho 
správca menoval: poverená osoba nebola menovaná 

  účel spracovania a právny titul, pre ktorý se budú osobné údaje spracovávať: osobné 
údaje sú spracovávané hlavne za účelom splnenia zmluvných či predzmluvných záväzkov 
v rámci činnosti spoločnosti, splnenia právnych povinností správcu v rámci činnosti 
spoločnosti  ako obchodného partnera a zamestnávateľa.  Ďalej sa jedná o 
nevyhnutnosť pre účely oprávnených záujmov správcu a tretej strany. Právnymi titulmi 
sú hlavne plnenia zmluvy, plnenia právnej povinnosti a oprávnený záujem.  
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  Pôvod osobných údajov: osobné údaje získavame v rámci našej obchodnej činnosti. 

Najmä z objednávok, dopytov, osobných stretnutí, z verejne dostupných zdrojov.  
Osobné údaje odovzdávame len v súlade s nariadením GDPR. 

  Príjemca osobných údajov: spoločnosť Microdis Electronics, s.r.o. a overení zmluvní 
partneri, najmä prepravné spoločnosti.   

  úmysel odovzdávať osobné údaje do cudziny, nad rámec Európskej únie: NIE 

  doba uloženia osobných údajov: osobné údaje budú uložené po dobu trvania nášho 
zmluvného a obchodného vzťahu. Po skončení budeme osobné údaje uchovávať po 
dobu nutnú k splneniu zákonných nariadení a právnych predpisov. Na základe nášho 
oprávneného záujmu budeme osobné údaje uchovávať po dobu najviac 5 rokov od 
skončenia nášho zmluvného vzťahu. 

  výmenovanie práv subjektu údajov: 

- na prístup k informáciám 
- na opravu 
- na vymazanie a právo byť zabudnutý 
- na obmedzenie spracovania 
- oznamovacia povinnosť 
- prenositeľnosť údajov 
- vznesenie námietky 
- nebyť predmetom automatického rozhodnutia 
- podať sťažnosť 

 
  dôvod poskytnutia osobných údajov: za účelom splnenia zmluvných či predzmluvných 

záväzkov a oprávneného záujmu v rámci činnosti spoločnosti ako distribútora 
elektronických súčiastok 
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