Vyhlásenie spoločnosti SKEAGIS,s.r.o.
V zmysle zákona 18/2018 Z.z. vznení neskorších predpisov
Firma SKEAGIS, s.r.o. má v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov vypracovaný
bezpečnostný projekt a firemné smernice. Dodržiavanie podmienok zákona o ochrane osobných
údajov má firma SKEAGIS, s.r.o. uvedené vo vyššie spomenutých dokumentoch. Okrem toho
sú naši zákazníci vždy včas informovaní o spracovaní svojich osobných údajov, v prípade, že
nám poskytli údaje prostredníctvom objednávky. Zabezpečenie softvéru: Softvér firmy
vyvíjaný firmou SKEAGIS, s.r.o. je riadne zabezpečený v súlade so zákonom 18/2018 Z.z o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v dokumentácii
bezpečnostných opatrení. V rámci bezpečnostného projektu je firma SKEAGIS, s.r.o.
zodpovedná za to, že sa údaje spracované firmou SKEAGIS, s.r.o. neposkytujú tretej osobe,
resp. že nemôže dôjsť k úniku informácii o osobných údajoch. SKEAGIS, s.r.o. je viazaný
dodržiavaním ochrany osobných údajov tretej strany v zmysle zákona počas servisného zásahu
(napr. pri kontrole databáz, vzdialenom pripojení alebo servisnom zásahu).Poskytovateľovi zo
zákona vyplýva záväzok, že počas servisného zásahu dodrží zákonné predpisy o spracovaní a
ochrane osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov . V prípade, že je nevyhnutný servisný zásah zo strany
poskytovateľa softvéru (firma SKEAGIS s.r.o.), či už odoslaním Vašej databázy priamo do
firmy SKEAGIS s.r.o., resp. pripojením sa cez TEAM VIEWER na Váš osobný PC, firma
postupuje podľa zákona o ochrane osobných údajov:
•
Pri odoslaní DTB sa prostredníctvom automatickej funkcie softvéru
(Správa/Údržba/Odošli dáta na analýzu) vytvorí tzv. zašifrovaná DTB, ktorú
následne odošlete do firmy SKEAGIS, s.r.o.
•
Pri servisnom zásahu cez vzdialený prístup (TEAM VIEWER) sa zamestnanec
firmy SKEAGIS, s.r.o. môže pripojiť na Váš PC len s Vašim súhlasom a po
kliknutí na tlačítko v programe a spustení aplikácie na to určenej. Zamestnanci
firmy SKEAGIS, s.r.o. sú tiež viazaní smernicou a dodržiavaním zákona
Ochrany osobných údajov. Bez Vášho súhlasu a Vášho vedomia nie je možné
údaje z Vášho PC kopírovať, stiahnuť, ani iným spôsobom previesť na iné
miesto, resp. k tretej osobe. Výhodou servisného zásahu cez vzdialený prístup je
práve to, že môžete počas celej doby servisu osobne kontrolovať aké kroky sa
zo strany servisu na Vašom PC vykonávajú.
•
Ak nespracovávame osobné údaje našich zákazníkov v zmysle §5 písmeno e.)
zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, nie je potrebné uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu v
zmysle §34 tohto zákona. Zároveň týmto dokumentom vyhlasujeme, že ako
prevádzkovateľ dodržiavame mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými sa
dostaneme do styku v zmysle §79 tohto zákona.
•
Ak spracovávame osobné údaje našich zákazníkov v zmysle §5 písmeno e.)
zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, je potrebné uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu v zmysle
§34 tohto zákona.
Toto vyhlásenie je určené pre všetkých zákazníkov našej spoločnosti SKEAGIS,s.r.o.
V Martine dňa 25.5.2018
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