Informácie o spracovaní osobných údajov
Americká obchodná komora v Slovenskej republike so sídlom Hodžovo námestie 2, Bratislava 811 06, IČO:
30 815 690, v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v aktuálnom znení je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov,
v ktorom spracúva osobné údaje:
A) klientov, ich zástupcov alebo iných dotknutých osôb na základe dobrovoľného súhlasu na obchodné,
marketingové a reklamné aktivity. Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a to
vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov formou emailu, podpísaním dokumentu
„Súhlas so spracovaním osobných údajov“, alebo podpísaním formuláru „Žiadosť o členstvo“
(Membership application form).
Aké osobné údaje a v akom rozsahu spracúvame?
Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu vymedzenom v „Súhlase so spracovaním osobných údajov“ ako aj
vo formulári „Žiadosť o členstvo“.
Aký je účel spracovania osobných údajov ?
Hlavným účelom spracovania osobných údajov je poskytovanie obchodnej spolupráce s Americkou
obchodnou komorou v Slovenskej republike, zdokumentovanie činnosti, ochrana a domáhanie sa práv
Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike voči klientom a vykonávanie reklamných
a marketingových aktivít.
Ako dlho a akým spôsobom spracúvame osobné údaje ?
Vaše osobné údaje spracúvame automatizovane i manuálne s dĺžkou platnosti udelenou vo formulároch.
Osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, s dôrazom na rešpektovanie Vašich základných práv ako
dotknutej osoby. Dôraz kladieme na dodržiavanie i ďalších zásad, vyplývajúcich zo Zákona č. 18/2018 Z.z.
Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako sú zásady integrity
a dôvernosti, zodpovednosti, správnosti. Osobné údaje získavame len na konkrétne účely a ich rozsah je
obmedzený na nevyhnutný účel spracovania.
Komu sprístupňujeme osobné údaje?
Osobné údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom alebo spolupracovníkom spoločnosti ako aj správcovi
osobných údajov, pokiaľ je to nevyhnutné k plneniu ich pracovných povinností, ďalej prípadným
spracovateľom údajov, s ktorými má spoločnosť uzatvorenú zmluvu o „Spracovaní osobných údajov“.
V prípade organizovania konferencií, workshopov, seminárov, podujatí a ďalších obchodných aktivít, môžu
byť Vaše údaje uvedené na prezenčnej listine a sprístupnené spolu-usporiadateľom, alebo zástupcom iných
spoločností s ktorými pravidelne alebo jednorazovo spolupracujeme.

Aké sú Vaše práva ?
Každá osoba, ktorej sa spracúvajú osobné údaje, má podľa Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon
o ochrane osobných údajov a neskorších predpisov právo na informácie a prístup k svojim osobným údajom,
ako aj právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a právo namietať.
Na koho sa môžete obrátiť v prípade ďalších otázok ?
V prípade ďalších otázok Vám poskytneme informácie, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov
v stručnej, transparentnej a zrozumiteľnej forme. Informácie Vám poskytneme spravidla v rovnakej podobe,
v akej bola podaná Vaša žiadosť, v elektronickej alebo listinnej.
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