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Oznámenie informácií dotknutej osobe
podľa ustanovenı́ § 15 a sú visiacich zá kona č . 122/2013 Z. z. o ochrane osobný ch ú dajov a o zmene a doplnenı́ niektorý ch zá konov
(ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa § 56 ods. 4 zá kona č . 351/2011 Z. z. o o elektronický ch komuniká ciá ch
Užívateľ:
Meno a priezvisko:
Adresa:
VS - číslo zmluvy/PIN:
(ďalej ako „Užívateľ“ alebo „dotknutá osoba“)
Prevádzkovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Registrácia:

Zákazník Všeobecný
Lichnerova 95/35
4100000001 / 12367108

e-Net, s.r.o.
Lichnerova 35 903 01 Senec
Zapísaná v obchodnom rigistri BA 1, oddiel Sro, vl. č.
29089/B

(ďalej ako „Poskytovateľ“)
Poskytovateľ tý mto oznamuje Už ıv́ ateľovi - dotknutej osobe podľa § 15 ods. 1 zá kona o ochrane osobný ch ú dajov nasledovné
informá cie
a)

identi ikačné údaje Poskytovateľa:
Obchodné meno: e-Net, s.r.o.
sı́dlo: Lichnerova 35, 903 01 Senec,
IC8 O 35 860 413,
spoloč nosť je zapı́saná v obchodnom registri vedenom Okresný m sú dom Bratislava I, oddiel Sro, vl. č . 29089/B;

b) identi ikačné údaje sprostredkovateľa;
Obchodné meno: ALFEUS, spol. s r.o.
sı́dlo: S8 olté sovej 409/10, 010 01 Z8 ilina
IC8 O 36 402 257
spoloč nosť je zapı́saná v obchodnom registri vedenom Okresný m sú dom Z8 ilina, oddiel Sro, vl. č . 13250/L;
Obchodné meno: DSI DATA, s.r.o.
sı́dlo: Ná mestia A. Bernolá ka 377, 029 01 Ná mestovo
IC8 O 36 399 493
spoloč nosť je zapı́saná v obchodnom registri vedenom Okresný m sú dom Z8 ilina, oddiel Sro, vl. č . 12967/L;
Obchodné meno: Ing. Má ria S8 uš lová
sı́dlo: S8 tú rova 28, 903 01 Senec,
IC8 O 31 113 397
Z8 ivnosť je zapı́saná na Okresnom ú rade Senec , č ı́slo ž ivnostenské ho registra 108-3793
c)

účelspracúvania osobných údajov:
uzavretie a plnenie zmluvy o poskytovanı́ verejný ch služ ieb, jej zmeny, ukonč enia alebo prenesenia č ı́sla, fakturá cie,
prijı́mania a evidencie platieb, pohľadá vok a postupovania pohľadá vok a vypracovania zoznamu ú č astnı́kov

d) zoznam osobných údajov, ktoré Poskytovateľ spracováva:
telefó nne č ı́slo, vý ška neuhradený ch zá vä zkov, meno, priezvisko, titul, adresa trvalé ho pobytu, rodné č ı́slo, č ı́slo
obč ianskeho preukazu alebo iné ho dokladu totož nosti fyzickej osoby, š tá tnu prı́sluš nosť, obchodné meno, miesto
podnikania a identiFikač né č ı́slo fyzickej osoby - podnikateľa, alebo obchodné meno, sı́dlo a identiFikač né č ı́slo prá vnickej
osoby.
e)

dotknutá osoba je oprá vnená pož adovať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá zı́skava osobné ú daje, alebo
preuká zanie prı́sluš nosti oprá vnenej osoby hodnoverný m dokladom k Poskytovateľovi, v mene ktoré ho koná ; oprá vnená
osoba je povinná takejto ž iadosti dotknutej osoby bez zbytoč né ho odkladu vyhovieť,
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Informácia o právnom dôvode získavania a spracovávania osobných údajov:
Poskytovateľ je oprá vnený spracová vať vyš šie uvedené osobné ú daje podľa ustanovenı́ § 56 zá kona č . 351/2011 Z. z. o
elektronický ch komuniká ciá ch (prá vny dô vod zı́skavania a spracová vania osobný ch ú dajov).

Informácia o dobe, počas ktorej sa budú spracovávať osobné údaje:
Osobné ú daje vo vyš šie uvedenom rozsahu budú spracová vané poč as trvania zmluvy o poskytovanı́ verejnej služ by uzavretej
medzi Poskytovateľom a Už ıv́ ateľom.
Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje:
Dotknutá osoba poskytuje vyš šie uvedené osobné ú daje Poskytovateľovi dobrovoľne a nemá ustanovenú povinnosť tieto osobné
ú daje Poskytovateľovi poskytnú ť, avš ak bez poskytnutia uvedený ch osobný ch ú dajov Poskytovateľ nebude mô cť poskytovať
dotknutej osobe služ bu.
Informačná povinnosť podľa § 56 ods. 4 zákona č. 351/2011 Z. z.
Toto pouč enie je zá roveň informá ciou podľa § 56 ods. 4 zá kona č . 351/2011 Z. z. Podnik je povinný informovať ú č astnı́ka o tom,
aké osobné ú daje sa zı́skavajú a spracú vajú , na zá klade aké ho prá vneho dô vodu, na aký ú č el a ako dlho sa budú spracú vať. Tá to
informá cia sa poskytuje najneskô r pri uzavretı́ zmluvy o poskytovanı́ verejný ch služ ieb.

Dňa 8. 9. 2014. Miesto : Senec
meno a priezvisko Už ıv́ ateľa
vlastnoruč ný podpis
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