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osobných údajov 2018
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES bolo
prijaté dňa 27. apríla 2016 (ďalej tiež ako „nariadenie GDPR“ alebo
„gdpr nariadenie“). Ak si kladiete otázku čo je gdpr tak uvedený
pojem je skratka nového nariadenia v anglickom jazyku (General
Data Protection Regulation). Skratku gdpr na slovensku často
používajú.
Samo gdpr nariadenie vo svojom texte uvádza dôvody jeho prijatia.
Konštatuje, že s cieľom zaručiť konzistentnú úroveň ochrany
fyzických osôb v celej Únii a zabrániť rozdielom, ktoré sú prekážkou
voľného pohybu osobných údajov v rámci vnútorného trhu, je
potrebné prijať nariadenie, ktorým sa poskytne právna istota a
transparentnosť pre hospodárske subjekty vrátane mikropodnikov a
malých a stredných podnikov, a ktorým sa fyzickým osobám vo
všetkých členských štátoch poskytne rovnaká úroveň právne
vymožiteľných práv, ktorým sa prevádzkovateľom a
sprostredkovateľom uložia povinnosti a zodpovednosti, ktorým sa
zabezpečí konzistentné monitorovanie spracúvania osobných údajov
a ktorým sa stanovia rovnocenné sankcie vo všetkých členských
štátoch, ako aj účinná spolupráca dozorných orgánov rozličných
členských štátov. Riadne fungovanie vnútorného trhu si vyžaduje,
aby voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie nebol obmedzený
ani zakázaný z dôvodov súvisiacich s ochranou fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov.

Ochrana osobných údajov
Uvedomujeme si význam a citlivosť vašich osobných údajov a vážime si
dôveru, ktorú nám prejavujete ochotou využívať prostriedky elektronickej
komunikácie.
Ochrana a bezpečnosť dát je jednou z našich priorít, bez ktorej nie je
možné vytvárať dôveryhodné vzťahy s našimi klientmi a obchodnými
partnermi. Týmto by sme radi zdôraznili, že všetky osobné údaje, ktoré

použijete v elektronickej komunikácii s nami sú zhromažďované,
spracúvané a uchovávané v centrálnej databáze s vysokou úrovňou
organizačného a technologického zabezpečenia. Tieto údaje budú použité
výhradne v súvislosti so sprostredkovaním finančných služieb
spoločnosťou ASM Consulting service s.r.o., a to plne v súlade s platným
zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

