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GDPR 

Nariadenie o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním 

osobných údajov a jeho implementácie 

Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a 

o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane 

osobných údajoch). 

Spoločnosť TOPSTONE Slovensko s.r.o. si je plne vedomá významu ochrany osobných, 

prevádzkových a lokalizačných údajov, a preto pri zhromažďovaní a ďalšom spracovaní týchto 

údajov, vrátane obsahu, postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi, predovšetkým so 

zákonom č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, so zákonom č.127/2005 Zb., o 

elektronických komunikáciach, a ďalej podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákoníka, ako i 

príslušných noriem Európské únie. 

Aktívne sledujeme vývoj slovenskej legislatívy a legislatívy EÚ, aby sme implementovali všetky 

požiadavky uložené zákonom, tak aby bola zaistená maximálna možná miera ochrany súkromia 

našich zákazníkov. 

Prijali sme Záväzné podnikové pravidlá pre ochranu súkromia pri nakladaní s osobnými 

údajmi v rámci spoločnosti TOPSTONE Slovensko s.r.o. a jej pobočiek, čím je v spoločnosti 

TOPSTONE Slovensko, zaistená jednotná úprava ochrany údajov. V rámci spoločnosti 

TOPSTONE Slovensko a jej pobočiek musí byť zaistené, že príjemca osobných údajov bude tieto 

údaje spracovávať v súlade so zásadami upravenými v právnych predpisoch na ochranu údajov, 

ktoré sa vzťahujú na ich odosielateľa. 

Splňujeme požadiavky platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a 

implementujeme požiadavky nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so 

spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES 

(obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), a teda ku dňu 

aplikovateľnosti budeme pripravení na plnenie povinností kladených GDPR ako na správcu 

osobných údajov, tak na prípady, kde bude spoločnosť TOPSTONE Slovensko s.r.o. v pozícií 

spracovateľa osobných údajov. 

Naša spoločnosť prijala všetky nevyhnutné opatrenia k ochrane citlivých informácií (ktorými sa 

najmä rozumia nielen osobné údaje, ale i zákaznícke údaje ako celok) pred neoprávneným 

prístupom, zladila interné postupy a plné legislatívne a iné požiadavky. I tak, a to predovšetkým s 

ohľadom na možné nové bezpečnostné hrozby, sú bezpečnostné opatrenia neustále posudzované 

vo svetle konkrétnych okolností, aby sa určila a zabezpečila vhodná úroveň ochrany. 
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Nové povinnosti podľa GDPR 

Povinnosť viesť záznamy o činnostiach spracovania 

Ku dňu aplikovateľnosti GDPR, teda k 25. 5. 2018, budú nastavené všetky procesy nevyhnutné k 

vedeniu záznamov v rozsahu požadovanom GDPR, a to ako na prípady, kedy je spoločnosť 

TOPSTONE Slovensko v pozícií správcu, tak na prípady, kedy je spoločnosť TOPSTONE 

Slovensko v pozícií spracovateľa.  

Ohlasovanie prípadu porušenia zabezpečenia osobných údajov Úradu pre ochranu osobných 

údajov a Oznamovanie prípadu porušenia zabezpečenia osobných údajov subjektov údajov. 

Máme nastavené procesy pre riadne dokumentovanie všetkých bezpečnostných incidentov a pre 

ohlasovanie porušení zabezpečení osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov a 

oznamovaní subjektu údajov.  

Ustanovený poverenec pre ochranu osobných údajov 

Máme ustanoveného Poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorý je vybavený zodpovedajúcimi 

právomocami a je zapojený do všetkých záležitostí súvisejúcich s ochranou osobných údajov. 

Práva subjektu údajov 

Ku dňu aplikovateľnosti GDPR budú splnené všetky povinnosti kladené na spoločnosť 

TOPSTONE Slovensko s.r.o. ako správcu vo vzťahu k právam subjektu údajov. Zároveň bude naša 

spoločnosť zaisťovať všetkú súčinnosť správcom nutnú k plneniu ich zákonných povinností podľa 

GDPR, ktorým bude poskytovať služby v pozícií spracovateľa. 

 


