INFORMÁCIE A POUČENIE O PRÁVACH V ZMYSLE ZÁKONA
O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
na účely informovania o energetickom poradenstve, produktoch, službách a ponukách.

Dodávateľom je Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 36403008, so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10328/L. Kontaktné údaje na dodávateľa sú na webovom sídle www.sse.sk/kontakty. Kontakt na zodpovednú osobu: dpo@sse.sk.
Odberateľ dobrovoľne poskytuje na vyššie uvedený účel osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko,
telefónne číslo, e-mail, korešpondenčná adresa, adresa odberného miesta, adresa trvalého bydliska,
sadzba, spotreba, hodnota hlavného ističa, počet fáz a podpis. Odberateľ súhlasí s poskytovaním ponúk elektronicky, poštou alebo telefonicky. Súhlas je platný od jeho udelenia po dobu 5 rokov odo
dňa ukončenia zmluvného vzťahu. Odberateľ môže súhlas kedykoľvek odvolať písomne na adresu
Dodávateľa. Po ukončení platnosti súhlasu alebo po odvolaní súhlasu nebudú osobné údaje Odberateľa spracúvané na vyššie uvedený účel. Dodávateľ je oprávnený súhlas uchovávať po dobu archívnej
doby Zmluvy o združenej dodávke elektriny/Zmluvy o dodávke plynu.
Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných
údajov je Odberateľ povinný Dodávateľa informovať o ich zmene písomným oznámením dodávateľovi
elektriny alebo osobne v zákazníckych centrách dodávateľa elektriny.
Odberateľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú súdy, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská pošta, a.s., správne orgány podľa zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní, iný oprávnený subjekt na základe osobitných predpisov, subjekty zmluvne spolupracujúce s dodávateľom elektriny najmä za účelom realizácie marketingových kampaní, zabezpečenia právnych služieb, podporných administratívnych a technických služieb, za účelom podpory, správy
a vývoja informačného systému a výkonu externého auditu.
Odberateľ berie na vedomie, že jeho práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby
upravuje čl. 16 až čl. 23 nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Odberateľ má ako dotknutá osoba práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom
týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
V prípade ak sa Odberateľ domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže
podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
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