
 

Informácia o ochrane osobných údajov ohľadom 

súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely 

vykonávania zberu elektroodpadu a jeho propagácie    
 
 

Vážení klienti – účastníci , zberné miesta elektroodpadu, prepravné 
a spracovateľské spoločnosti a občania 
 
v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných 
údajov na  účely propagácie zberu elektroodpadu. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás 
požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely vykonávania zberu elektroodpadu a jeho 
propagácie.  
 
Hlavným cieľom uvedeného spracovania osobných údajov je kontaktovať Vás za účelom ponuky najnovších 
informácií o našich službách v zbere a recyklácii elektroodpadu, ktoré vyplývajú nášmu Združeniu ENVIDOM zo 
Zákona o odpadoch v aktuálnom znení. Ďalším cieľom je poskytovať  praktické informácie o spôsobe 
a možnostiach zberu a recyklácie elektroodpadu a batérií, a to v písomnej, alebo elektronickej forme. 
 
Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.  
 
Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme 

otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania 
informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu 
linku: 02/50 221 300.  Alebo pošlite email na: info@envidom.sk 
 
1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?  
Prevádzkovateľ osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných 
údajov. Na účely zberu elektroodpadu a jeho propagácie je prevádzkovateľ  Vašich osobných údajov: 
 
Názov: ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu,  
Sídlo:   Ružová dolina 6 , BRATISLAVA 
IČO:     37935836 
Registrácia: Register záujmových združení právnických osôb  na Okresnom úrade Bratislava pod spisovou 
značkou OVVS/1362/2/2005/BC3-TSK zo dňa 05. 05. 2005 
Číslo registrácie MŽP SR: 0010/OEEZ/OZV/A/13-3.3 zo dňa 02. 05. 2016 
 
Od augusta 2005 sú výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení v celej EÚ povinní v rámci tzv. rozšírenej 
zodpovednosti výrobcu postarať sa o svoje výrobky počas ich celého životného cyklu. Od ich vývoja, cez 
výrobu, použitie u spotrebiteľa až po ekologickú recykláciu.  
Preto nás v roku 2005 založili výrobcovia veľkých a malých domácich spotrebičov a ako ich organizácia 
zodpovednosti výrobcov pre nich  na neziskovom princípe zabezpečujeme  povinnosti v zbere a recyklácii  
elektroodpadu z ich výrobkov. Tieto povinnosti im vyplývajú z platnej európskej a slovenskej odpadovej 
legislatívy.  



 

 
2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?  
Na účely realizácie a propagácie zberu elektroodpadu spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, 
ktoré nám pomáhajú riešiť potreby v zbere a recyklácii elektroodpadu výrobcom, inštitúciám, obciam, mestám 
i občanom: 
■ Základné identifikačne údaje fyzickej osoby – meno a priezvisko, adresa bydliska/sídlo 
   Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa kontaktnej osoby 

pre účely zberu a odvozu elektroodpadu z domácností  
■ Za právnické osoby zo zmluvných  vzťahov: 
    Kontaktné údaje - telefónne číslo, e-mailová adresa zamestnanca 
pre poskytovanie služieb v zbere a recyklácii elektroodpadu 
 
3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?  
Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate 
v objednávke, zmluve o spolupráci, prípadne ste ich uviedli v ďalších dokumentoch.  
Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z 
obchodného registra.  
 
4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?  
Súhlas ste poskytli na účely propagácie a realizácie zberu elektroodpadu, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:  
■ ponuka služieb  
Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových 
správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia  písomnou formou alebo formou telefonického hovoru.  
■ prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými službami  
Súhlas poskytnutý na účely propagácie zberu elektroodpadu je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme 
vám mohli poslať  ponuku našich služieb a služieb našich obchodných partnerov, prostredníctvom ktorých 
zabezpečujeme tieto služby.  Bez takto poskytnutého súhlasu Vám ponuky služieb nemôžeme poskytovať.  
■ odvoz elektroodpadu  
 
5. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?  
Súhlas ste udelili nášmu Združeniu na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od 
ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.  
Ak sa nestanete našim zmluvným partnerom, Váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia súhlasu, alebo 
do momentu kým ho odvoláte. 
Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané.  
Osobné údaje spracovávať aj naďalej môžeme iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie 
je potrebný Váš súhlas.  
 
6. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?  
V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami služieb a odovzdaním osobných údajov našim vybraným zmluvným  
partnerom. Naši zmluvní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s 
nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.  
Zmluvní partneri sú:  
Zmluvné prepravné spoločnosti, prostredníctvom ktorých prepravujeme Váš odovzdaný elektroodpad na 
ekologické spracovanie. 
Zmluvní partneri, ktorí nám zabezpečujú služby súvisiace s tvorbou a údržbou informačných systémov. 
 
 



 

 
7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?  
Riadne spracúvanie vašich osobných údajov v Slovenskej republike je dôležité a ich ochrana je úplnou 
samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva: 
 

• Právo na prístup k osobným údajom 

• Právo na opravu osobných údajov 

• Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)  

• Právo na obmedzenie spracovania  

• Právo na prenositeľnosť osobných údajov 

• Právo uplatniť námietku 

• Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov v SR 
 
S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na 
dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese 
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.  
 
Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?  
Jednotlivé práva môžete uplatniť v združení ENVIDOM, a to telefonicky na linke:02/50 221 300, zaslaním e-
mailu na adresu: info@envidom.sk ,  alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla Združenia na adresu:  
ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu 
Ružová dolina 6 
821 08 Bratislava 
 
Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.  
 
Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?  
Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do 
jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na 
dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.  
 
8. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?  

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete 
kedykoľvek odvolať.  
 
Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?  
■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, Vaše meno a priezvisko, adresu bydliska , spoločnosť ku ktorej sú 
Vaše osobné údaje priradené,  aby sme vás mohli správne identifikovať.  
■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje.   
■ Dátum odvolania súhlasu a Váš vlastnoručný podpis. 

 
Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?  
■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely zberu elektroodpadu je možné poslať  v 
písomnej podobe do sídla Združenia ENVIDOM , alebo na e-mailovú adresu: info@envidom.sk a to preto, aby 
sme mali o vašom odvolaní riadny záznam.  
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