
Zverejnenie informácií o spracovaní osobných údajov 

Zákazník týmto berie na vedomie, že Zákon č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, 
k naplneniu práva každého na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromia upravuje 
práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov a stanoví podmienky, za ktorých sa uskutočňuje  
odovzdanie osobných údajov do iných štátov. V súlade s uvedeným zákonom Prevádzkovateľ 
postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie 
ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochrane pred neoprávneným zasahovaním do súkromného 
a osobného života subjektu údajov. 
Zákazník súhlasí so spracovaním a uchovávaním osobných údajov v súlade so zák. č. 122/2013 
v platnom znení. 
Osobné údaje budú spracovávané: 
a) za účelom plnenia zmluvy, to znamená, organizovanie, riadenie a plnenie zmluvy aj 
prostredníctvom poskytovania dát tretím stranám všeobecne, vrátane dodávateľov, a/alebo 
pracovníkom a/alebo dcérskym spoločnostiam a/alebo pobočkám spoločnosti uvedených v tejto 
zmluve na účely popísané nižšie, ako aj ich spracovanie sa riadi zásadami správnosti, zákonnosti 
a transparentnosti; z plnenia zákonnej povinnosti alebo iných požiadaviek príslušných orgánov; 
b) pomocou počítačovo/ručne uskutočňovaných postupov; 
c) ak to nie je nutné pre riadne plnenie zmluvy, údaje nebudú odovzdávané tretím stranám 
bez výslovného súhlasu zákazníka. 
Ďalej zákazník berie na vedomie, že pre každý vydaný certifikát, musia byť u spoločnosti Actalis 
uložené nasledujúce informácie, a to najmenej 7 rokov odo dňa vypršania platnosti samotného 
certifikátu; 
(i) žiadosť o vystavenie certifikátu, 
(ii) dokumentácia poskytnutá žiadateľom, 
(iii) verejné kľúče poskytnuté žiadateľom, 
(iv) osobné údaje žiadateľov a držiteľov vlastníckych práv (ak sa líšia strany), 
(v) výsledky kontrol uskutočňovaných CA, 
(vi) žiadosti o pozastavenie alebo zrušenie certifikátu, 
(vii) certifikát ako taký. 
Zákazník ďalej berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov nie je povinné, ale je potrebné 
pre plnenie zmluvy. INTERNET SK, s.r.o., so sídlom Palisády 33, 811 06, Bratislava, Slovensko 
a Actalis S.p.A. so sídlom v Ponte San Pietro (BG), 24036, Via San Clemente 53, Taliansko, sú spoloční 
správcovia údajov. Zákazník sa na nich môže obrátiť pri uplatňovaní svojich práv, ako je uvedené 
v §28 a nasl. 12 zákona č. 122/2013, o ochrane osobných údajov. 
 
 
 

INFORMÁCIE 
Informácie a žiadosti týkajúce sa súkromia je možné požadovať od dodávateľov INTERNET SK, s.r.o., 
a Actalis S.p.A. prostredníctvom 
 
- e-mailu na nasledujúcu adresu: privacy@forpsi.com 
- poštou na:    INTERNET SK, s.r.o., Palisády 33, 811 06, Bratislava, Slovensko; 
             Actalis, S.p.A., Via San Clemente n. 53 – 24036 Ponte San Pietro (BG), Taliansko. 
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