INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ: Elfa Pharm s.r.o.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Malinovského 1252/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
IČO: 47 242 655, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.
30486/R
Účel spracovania: Plnenie povinnosti prevádzkovateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, vrátane povinností v oblasti požiarnej a radiačnej ochrany.
Právny základ spracúvania: Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľ podľa čl. 6 odst.1 písm. c). Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto
údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), najmä v zmysle zákona o ochrane ,
podpore a rozvoji verejného zdravia, zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: Bezpečnosť ochrany zdravia pri práci a Požiarnej ochrany
a dodržiavanie ich pravidiel v priestoroch spoločnosti v zmysle zákonov a nariadení úradov štátnej
správy.
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Zamestnanci Elfa Pharm s.r.o., dodávavateľské subjekty,
Inšpektorát práce, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti, hasičský a záchranný zbor.
Doba uchovávania: Podľa platného zákona
Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:
Nevykonáva sa
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Vykonáva sa
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa
Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobných údajom, právo na ich
opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Dotknutá osoba má tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane
namietania proti profilovaniu.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže
• Nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami
a slobodami dotknutej osoby, alebo
• Dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na
webovom sídle prevádzkovateľa http://www.elfapharm.sk/.

