
 

 
 

Keď sa vaše údaje spracovávajú v súvislosti so vzťahmi so zákazníkmi 
v spoločnosti e-l-m Kragelund A/S 

 
Spoločnosť e-l-m Kragelund A/S eviduje vaše osobné údaje, ak ste zákazník, alebo ak ste spojený s 
podnikom, ktorý je zákazníkom spoločnosti e-l-m Kragelund A/S. V takom prípade sme povinní 
poskytnúť vám určité informácie o tom, ako vaše osobné údaje spracovávame. 
 
Spoločnosť e-l-m Kragelund A/S je prevádzkovateľ údajov zodpovedný za spracovanie vašich 
osobných údajov. Spoločnosť e-l-m Kragelund A/S je možné kontaktovať na emailovej adrese mail@e-l-
m.dk alebo telefonicky na čísle +45 7589 3500. Nespracovávame vaše citlivé osobné údaje, iba 
bežné údaje. 
 
Existujú rôzne dôvody pre spracovanie vašich údajov: 

• správa vzťahov, ktoré máme s vami ako so zákazníkom, a našich zmluvných záväzkov voči 
vám, pokiaľ ste zákazníkom vrátane ukladania údajov o vás a/alebo o niekom, kto je 
spojený s podnikom, ktorý je jedným z našich zákazníkov, 

• dodržiavanie príslušných právnych predpisov v danej oblasti, ako je dánsky zákon o 
účtovníctve, 

• uchovávanie vašich údajov po ukončení vzťahu s vami ako so zákazníkom na účely 
dokumentácie. 

 
Právnym základom na spracovanie údajov je zmluva uzatvorená medzi vami a spoločnosťou e-l-m 
Kragelund A/S, na základe ktorej obstarávate služby od spoločnosti e-l-m Kragelund A/S, čo 
samozrejme zahŕňa spracovanie vašich osobných údajov. 
 
Ak nie ste našim zákazníkom, ale ste spriaznený so spoločnosťou, ktorá našim zákazníkom je, 
potom právnym základom pre spracovanie osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti e-l-
m Kragelund A/S viesť register zákazníkov a poskytovať podrobnosti o kontaktnej osobe 
spoločnosti s cieľom udržiavať vzťahy so zákazníkmi.  
 
Platí, že údaje budú vymazané najneskôr do 5 rokov od konca roka, v ktorom sa vzťah so 
zákazníkom skončil. V osobitných prípadoch, ak existuje riziko právneho konfliktu so zákazníkom 
alebo s osobou spojenou s podnikom, ktorý je našim zákazníkom, sa všetky údaje môžu uchovávať 
na účely dokumentácie, až kým nebude nárok premlčaný alebo právoplatne zamietnutý súdom. 
Pre právny základ pre ukladanie údajov, ktorý spočíva v oprávnených záujmoch spoločnosti e-l-m 
Kragelund A/S o ukladanie osobných údajov na účely dokumentácie, si pozrite článok 6 ods. 1 
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písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov a pre zákonnú povinnosť uchovávať účtovné 
údaje po dobu 5 rokov po bežnom roku si pozrite článok 6 ods. 1 písm. c všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov. 
 
Podrobnosti o nákupe sa môžu uchovávať až 10 rokov po uskutočnení nákupu s cieľom splniť si 
zákonnú povinnosť na účely dokumentácie − pozrite si článok 6 ods. 1 písm. c) všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov. 
 
Platí, že osobné údaje nie sú zdieľané s tretími stranami. V závislosti od okolností však môžu byť 
osobné údaje odovzdané audítorovi alebo právnikovi spoločnosti. 
 
Vaše práva 
Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba vo vzťahu k spoločnosti  
e-l-m Kragelund A/S nasledujúce práva.  
 
Kontaktujte nás, ak si prajete uplatniť svoje práva.  
 
Právo nahliadnuť do údajov (právo na prístup) 
Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré spracovávame, a k niektorým ďalším 
informáciám.  
 
Právo na opravu 
Máte nárok na opravu nesprávnych údajov o sebe. 
 
Právo na vymazanie 
Za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie svojich údajov pred uplynutím časového limitu 
pre ich uchovanie a v takom prípade sa uskutoční ich celkové vymazanie. 
 
Právo obmedziť spracovanie údajov 
Za určitých okolností máte nárok na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov. Ak máte 
nárok na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, potom v budúcnosti môžeme 
spracovať vaše osobné údaje – okrem ich uloženia – len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, 
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych požiadaviek, alebo na ochranu osoby alebo 
oprávnených záujmov spoločnosti. 
 
  



 

 
 

Právo namietať 
Za určitých okolností máte právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov z našej 
strany alebo ich zákonnému spracovaniu. Môžete tiež namietať voči spracovávaniu svojich 
osobných údajov na účely priameho marketingu. 
 
Právo na prenos údajov (prenosnosť údajov) 
Za určitých okolností máte nárok na prijatie svojich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne 
používanom a strojovo čitateľnom formáte a na prenos týchto osobných údajov od jedného 
prevádzkovateľa druhému bez prekážok. 
 
Ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje právne predpisy na ochranu 
osobných údajov, môžete nám podať sťažnosť. Ak s našim posúdením nesúhlasíte, môžete podať 
sťažnosť dánskej agentúre na ochranu údajov. Dánsku agentúru na ochranu údajov môžete 
kontaktovať na adrese dt@datatilsynet.dk alebo telefonicky na čísle +45 3319 3200. Pozrite si aj 
webové stránky dánskej agentúry na ochranu údajov na adrese datatilsynet.dk, kde nájdete viac 
informácií o vašich právach ako dotknutej osoby. 
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