ZÁKON č. 122/2013 Z.z. z 30. apríla 2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Prevádzkovateľ

spracúvajúci osobné údaje zákazníkov MAGNA E.A., s.r.o.

v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) spoločnosť MAGNA E.A. s.r.o. so sídlom Beethovenova 5, 921 01
Piešťany, IČO: 35 743 565, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka 16570/T, je prevádzkovateľ spracúvajúci osobné údaje odberateľov elektriny a/alebo plynu v
domácnosti pri poskytovaní univerzálnej služby podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s § 9 zákona, spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými
mravmi, a to len na vymedzený alebo ustanovený účel. Prevádzkovateľ zabezpečuje bezpečnosť
osobných údajov prijatím primeraných bezpečnostných opatrení, najmä prijatím technických,
organizačných a personálnych opatrení.
Podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona, je Prevádzkovateľ oprávnený bez súhlasu dotknutej osoby
spracúvať jej osobné údaje, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba,
ktorej údaje sú spracúvané ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch
s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej
osoby. Bez súhlasu dotknutej osoby je tiež možné spracúvanie osobné údaje podľa § 10 ods. 3 písm. c)
zákona aj v prípade, ak je toto nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby a
podľa § 10 ods. 3 písm. g) zákona aj v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na
ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov alebo tretej strany, okrem prípadov, ak pri
takomto spracúvaní prevažujú práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa
zákona. Ak majú byť osobné údaje spracované na iný účel, ako je uvedené vyššie, sú spracúvané na
základe súhlasu dotknutej osoby a to v súlade s § 11 zákona.
V prípade, ak sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby, tento
súhlas môže byť kedykoľvek z jej strany písomne odvolaný s účinnosťou ku dňu doručenia odvolania
tohto súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa, ak nie je uvedený iný (neskorší) dátum odvolania.

Sprostredkovatelia

spracúvajúci osobné údaje zákazníkov MAGNA E.A., s.r.o.

v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov spoločnosť MAGNA E.A. s.r.o., so sídlom Beethovenova 5, 921 01 Piešťany, IČO: 35 743
565, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 16570/T, ( ďalej len
„MAGNA E.A. s.r.o.“)ako prevádzkovateľ spracúvajúci osobné údaje odberateľov elektriny a/alebo
plynu v domácnosti, informuje že v čase uzatvorenia Zmlúv pri poskytovaní univerzálnej služby podľa
zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú sprostredkovateľmi
MAGNA E.A. s.r.o. pri získavaní a spracovávaní osobných údajov dotknutých fyzických osôb tieto
spoločnosti:
Zmluvné spoločnosti:
1. AMIKUS, s.r.o.,
2. Ing. Eduard Slotík,
3. SEBAKON s. r. o.,

IČO: 31 367 526
IČO: 37 665 880
IČO: 44 895 658

Spoločnosť MAGNA E.A. s.r.o. si vyhradzuje právo poveriť spracúvaním osobných údajov
odberateľa elektriny a/alebo plynu v domácnosti aj ďalších sprostredkovateľov. Ak Dodávateľ poverí
spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa až po získaní osobných údajov, informuje o tom
odberateľa zverejnením aktuálneho zoznamu sprostredkovateľov na webovom sídle spoločnosti
(www.magnaea.sk) a v obchodných priestoroch spoločnosti MAGNA E.A. s.r.o.

