
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spoločnosť Starland Holding a.s. spracúva v nevyhnutnom rozsahu  Vaše osobné údaje  

(i) v súlade s platnými zákonmi v oblasti ochrany osobných údajov (zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)   

(ii) v súlade so Všeobecným nariadením Európskej únie (EU) o ochrane osobných údajov (Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. 

Keďže ochrana osobných údajov je dôležitá pre nás, pre našich zamestnancov, klientov, dodávateľov, obchodných 
partnerov a ďalšie dotknuté osoby uskutočnili sme všetky potrebné opatrenia, aby sa zamestnanci, klienti, 
dodávatelia, naši  obchodní partneri a ďalšie dotknuté osoby mohli spoľahnúť na zabezpečenie maximálnej ochrany 
ich osobných údajov z našej strany.  

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne v rozsahu v akom ste nám ich dobrovoľne poskytli vyplnením 
kontaktného formulára na stránke www.starlandholding.sk, alebo www.parkcity.sk.  

Osobné údaje spracúvame výlučne za účelom umožnenia odpovede na Váš záujem o našu ponuku prezentovanú 
na našich webových stránkach alebo dostupnú z tlačených reklamných/informačných materiáloch o našej 
spoločnosti.  

Zber a následné spracovanie osobných údajov je vykonávané výlučne za účelom evidencie našich obchodných 
partnerov a potenciálnych klientov a v prípade Vášho súhlasu na marketingové účely, resp. aktualizáciu našej 
ponuky. 

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci účelu, na ktorý boli zhromaždené a v súlade s platnými bezpečnostnými 
štandardmi. Osobné údaje spracúvame iba na nevyhnutne potrebný čas na dosiahnutie účelu, na ktorý boli 
zhromaždené. Pokiaľ už osobné údaje nepotrebujeme na plnenie príslušného účelu, ktorý nás oprávňoval k ich 
pôvodnému zhromažďovaniu a spracovávaniu, podľa potreby ich buď vymažeme alebo vykonáme ich 
anonymizáciu. 

V prípade ak je to potrebné a/alebo platnými právnymi predpismi požadované vždy si vyžiadame od dotknutej osoby 
odvolateľný súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním osobných údajov. 

Počas celej doby spracúvania Vašich osobných údajov zabezpečujeme presnosť a v rozumnej miere aj aktuálnosť 
osobných údajov a zabezpečujeme, aby dotknuté osoby dostávali informácie o osobných údajoch, ktoré o nich 
uchovávame, a aby sa vykonala náprava nepresností. Kedykoľvek máte právo získať potvrdenie o existencii Vašich 
osobných údajov a poznať ich obsah a pôvod, overiť ich správnosť alebo požadovať ich začlenenie, aktualizáciu 
alebo opravu. 

Všetci naši zamestnanci, obchodní partneri, dodávatelia  sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využívať 
poskytnuté údaje k žiadnym iným účelom, než ku ktorým ste ich poskytli a sme ich im sprístupnili, či k ich zneužitiu. 
Osobné údaje sa nesmú poskytnúť ďalším externým stranám s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné na 
splnenie právnych a zmluvných povinností našej spoločnosti.Prístup k osobným údajom majú povolené iba osoby, 
ktoré musia údaje spracovávať v rámci svojej pracovnej náplne resp. iných povinností. Digitálne údaje sú chránené 
firewallmi, heslami a ďalšími technickými prostriedkami. Všetky osobné údaje sa skladujú v uzamknutých 
priestoroch, ktoré sú zabezpečené pomocou riadenia fyzického prístupu (vstup len na vstupnú kartu a zadaním 
hesla). 

Riziká v oblasti ochrany osobných údajov súvisiace s ich zhromažďovaním, spracovaním a uchovávaním 
pravidelne a s odbornou starostlivosťou neustále vyhodnocujeme, aby bola zabezpečená maximálne ochrana Vami 
poskytnutých osobných údajov.  

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne spôsobu spracovávania vašich osobných údajov, máte záujem odvolať Váš 
dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kontaktujete nás prosím zaslaním e-mailovej správy 
na adresu office@starland.sk alebo listu na adresu: Starland Holding a.s., Hurbanovo nám. 6, 811 03 Bratislava.  

  


