
 

 
 
 
 

AWS Electronics Group – Ochrana osobných údajov 

 

Úvod  
Spoločnosť AWS Electronics Group si váži zákaznícke, dodávateľské informácie a taktiež iformácie 

poskytovateľov služieb. Snažíme sa  všetky osobné údaje zabezpečiť  a používať  ich iba na účely v súlade s 

novou  európskou  smernicou o ochrane osobných údajov 2018 (GDPR) . Tento dokument Vás podrobne 

informuje kedy , za akým účelom zhromažďujeme vaše osobné údaje , ako ich používame  a za akých okolností 

môže spoločnosť poskytovať tieto innformácie tretím stranám a nakoniec ako spoločnosť udržiava osobné 

informácie zabezpečené. 

 

Údaje ktoré zhromažďujeme  

 

Web stránka  
Ak navštívite  našu webovú stránku www.awselectronicsgroup.com je spoločnosť ,ktorú sme si vybrali ako 

externú spoločnosť ,nazýva sa Google Analytics. Zbiera štandardné informácie od návšetevníkov, ktoré sa 

zhromažďujú za účelom vytvoriť si štatistiky, výsledokom ktorých sú napríklad aj počet návštevníkov na našej 

web stránke. Údaje, ktoré sa vyzbierajú nikdy neurčia identitu náštevníka stránky. Google Analytics, naša 

externá spoločnosť, nemá povolenie, aby zisťovala informácie o našich návštevníkoch stránky,  prípadne aby 

zisťovala totožnosť ľudí . 

V prípade, že navštívite www.awselectronicsgroup.com a vyplníte časť “Dotazy”, všetky vami vyplnené 

informácie sú zaslané na naše marketingové oddelenie, ktoré potom pridelí váš dotaz príslušnému oddeleniu 

a následne vašu požiadavku spracuje. Výsledkom procesu je odpoveď na Vašu požiadavku a poskytnuté 

informácie sú použité výlučne iba na to, aby vašu požiadavku spracovali . 

Na vytvorenie a spravovanie našich webových stránok používame webovú platformu nazvanú Wix.com. 
Webové stránky Wix automaticky používajú súbory cookie na to, aby návštevníkom poskytli najlepší zážitok 
na našej stránke. Návštevníci , ktorí prvýkrát navštívia našu webovú  stránku sú požiadaní o povolenie ukladať 
niektoré z ich uprednostňovaných nastavení prostredníctvom pop-up upozornenia. Toto sa zobrazí iba pri 
prvom vstupe návštevníka na stránky a zahŕňa všetky ostatné  stránky na webe. Viac informácií o súboroch 
cookie nájdete na stránke www.allaboutcookies.org. 
 

 

Zoznam adresátov  
Súčasťou on –line registrácie do nášho AWS portálu www.awselectronicsgroup.com vás žiadame o vyplnenie 

vášho mena , priezviska a doplnennie vašej emailovej adresy . Tieto údaje vyžadujeme,aby ste sa mohli 

prihlásiť do zoznamu adresátov . 

Na on-line doručovanie firemných noviniek / bulletin / máme zazmluvnenú tretiu stranu Mailing Manager. 
Zhromažďujeme štatistiky týkajúce sa otvárania e-mailov, štatistiky týkajuce sa kliknutí pomocou 
štandardných technológií, ktoré nám pomáhajú monitorovať a zlepšovať náš e-bulletin. Ďalšie informácie o 
spoločnosti Mailing Manager nájdete na:www.mailingmanager.co.uk/privacy-policy.php.. Môžete sa 
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kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz, na zrušenie odberu kliknite  v dolnej časti ktoréhokoľvek z našich e-
mailov alebo zaslaním e-mailu na stránku gdpr@awselectronicsgroup.com. 
 
 

Verejné vzťahy 
V rámci našich propagačných aktivít môžu byť prípady, keď sú údaje o zákazníkoch, dodávateľoch a / alebo 

poskytovateľoch služieb zozbierané a uverejnené na našich webových stránkach, v bulletine a / alebo v on-line 

článkoch,  tlačených publikáciách. Tieto údaje môžu obsahovať fotografie jednotlivých osôb, celé mená a / 

alebo kontaktné informácie o spoločnosti. Tieto údaje sa vytvoria a použijú iba s ústnym alebo písomným 

súhlasom príslušných osôb. 

 

Predaj a Cenové ponuky 
Ak vy alebo vaša organizácia prejavíte legitímny záujem o našu spoločnosť alebo o služby, ktoré poskytujeme, 
budeme musieť od vás vyžiadať a zhromaždiť  určité osobné údaje, aby sme s vami mohli pokračovať  či už v 
existujúcich obchodných vzťahoch alebo pokračovať na vytvorení budúcich obchodných vzťahoch. Tieto 
informácie môžu obsahovať celé meno (mená) všetkých príslušných kontaktov spolu s kontaktnými 
informáciami  osoby, ako napríklad e-mailovú adresu a / alebo telefónne číslo. Tieto údaje sa používajú na 
spracovanie akýchkoľvek žiadostí o informácie, cenové ponuky a na diskusiu o potenciálnych alebo existujúcich 
zmluvách, objednávkach a / alebo dotazoch. 
 

Dodávatelia a Poskytovanie služieb 
V prípade, ak AWS Electronics vyžadovala služby vašej organizácie, budeme musieť zhromaždiť určité osobné 

údaje, aby sme s vami, ako už s existujúcim obchodným partnerom pokračovali, prípadne pokračovali vo 

vytvorení nových potenciálnych obchodných vzťahoch . Tieto informácie môžu obsahovať celé meno (mená) 

všetkých príslušných kontaktov spolu s kontaktnými informáciami osoby, ako napríklad e-mailovú adresu a / 

alebo telefónne číslo. Tieto údaje sa používajú na spracovanie akýchkoľvek požiadaviek na informácie, cenové 

ponuky a na diskusiu o potenciálnych alebo existujúcich zmluvách, objednávkach a / alebo dotazoch. 

 

Kamerový systém 
Spoločnosť  AWS Electronics používa kamery Closed Circuit Television (CCTV) s možnosťami monitorovania a 

nahrávania. CCTV sa používa na zachovanie bezpečnosti nehnuteľností a priestorov, na prevenciu a 

vyšetrovanie trestných činov, ale môže byť použitý aj na monitorovanie zamestnancov pri vykonávaní 

pracovných povinností. Z týchto dôvodov môžu spracované informácie obsahovať vizuálne obrázky, osobný 

vzhľad a správanie. Tieto informácie sa môžu týkať zamestnancov, zákazníkov a klientov, páchateľov a 

podozrivých páchateľov, členov verejnosti a osôb, ktoré sa nachádzajú vo vnútri alebo v bezprostrednej 

blízkosti sledovanej oblasti. Ak je to potrebné alebo požadované, tieto informácie sa zdieľajú so samotnými 

osobami údajov, zamestnancami a zástupcami, poskytovateľmi služieb, policajnými silami, bezpečnostnými 

organizáciami a osobami, ktoré o to požiadajú. AWS Electronics Ltd a AWS-Slovakia, s.r.o. sú registrované v 

kancelárii komisára pre informácie (ICO) pre prevádzku CCTV. 
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Informácie pre návštevníkov 
Pri návšteve našich priestorov  musíme zozbierať určité osobné údaje od fyziských osôb  na účely ochrany 

zdravia a bezpečnosti. Pri návšteve budete musieť vyplniť príslušné formuláre pre  návštevníkov, ktoré 

obsahujú údaje, ako je vaše meno, organizácia a podpis. Tieto údaje sa nachádzajú v našich priestoroch 

recepcie a sú spravované našimi správcami a oddeleniami kvality. V prípade nešťastnej udalosti, ktorá sa týka 

udalosti alebo nehody na mieste, budeme tiež musieť vaše dáta spracovať prostredníctvom našej úrazovej 

knihy, ako to vyžaduje zákon. Tieto údaje uchovávajú a spravujú naše oddelenia ľudských zdrojov,  zdieľajú sa 

s príslušnými organizáciami iba v prípade potreby napr.BOZP. 

 

 

Ľudské zdroje 
Pred začatím pracovného pomeru v UK spoločnosti  (AWS Electronics Ltd or AWS Electronics Group Ltd) je 

našou povinnosťou  Vás požiadať o vyplnenie 2 formulárov. 

Prvým formulárom  je “New Employee Pre-Employment Authorisation Form”. Tento dokument zahŕňa 

informácie ako sú  : meno , adresa , hodinová výška mzdy , popis pracovnej pozície - následne tieto informácie 

spracujeme za účelom vytvorenia vašej  pracovnej zmluvy . 

Druhým dotazníkom  je “Pre-employment Health Questionnaire”. Tento dokument obsahuje nasledujúce 

informácie : meno , dátum narodenia , zdravotnú históriu a záznam o súčasných zdravotných  prekážkach , ak 

sa vyskytujú. Na základe poskytnutých informácií vytvoríme pracovné zaradenie, ak je nevyhnuté,  

prispôsobíme pracovné prostredie . Dotazník je dobrovoľný, ale to iba v prípade pokiaľ, nie je nutné splniť 

potrebné zdravotné požiadavky pre vašu pracovnú pozíciu. 

 

Pred začatím pracovného pomeru v AWS – Slovakia, s.r.o, je našou povinnosťou  vás požiadať o vyplnenie 2 

formulárov.  

Prvým formulárom je: “ Doplnenie osobných údajov uchádzača o zamestnanie”, ktorý obsahuje osobné údaje 

ako sú vaše meno, adresa , dátum narodenia , ak ste vlastníkom vodičského preukazu a aj vaše doterajšie 

pracovné skúsenosti. Všetky tieto informácie sú pre nás potrebné aby ste sa stali zamestancom AWS –Slovakia, 

s.r.o. Nasledujúcim  formulárom , ktorý si žiadame vyplniť je “Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti”. 

Tento záznam obsahuje nasledujúce osobné údaje ako sú: súčasný zdravotný stav a potvrdenie od lekára o 

spôsobilosti vášho zdravotného stavu . Informácie o zdravotnom stave musí každý účastník  povinne 

dokladovať, aby sa jeho zravotný stav zhodoval s požiadavkami na pracovnú pozíciu. 

 

V  prípade ak poskytnete AWS Electronics Group (alebo akékoľvek jej dcérske spoločnosti) svoj Curriculum 

Vitae ( životopis )  alebo predložíte  žiadosť o zamestnanie, podávate súhlas so spracovaním vašich osobných  

údajov. Poskytnuté údaje sú považované za dôverné v rámci spoločnosti a zdieľané iba medzi našim 

personálnym oddelením a príslušným manažérom oddelenia. Životopisy a žiadosti sa uchovávajú maximálne 

po dobu siedmich rokov a potom sa údaje znehodnotia . 

 



 

 
 
 
 

 

 

Zabezpečenie údajov 
Naše IT procesy a postupy v oblasti informačných technológií sú zavedené na ochranu všetkých 

zhromaždených údajov a na zabránenie narušeniu alebo strate údajov. Ochranné a preventívne metódy 

zahŕňajú brány firewall, penetračné testovanie a nahlasovanie, certifikáciu kybernetickej bezpečnosti, 

antivírusový softvér, skener pošty a ochranu koncových bodov. 

 

Prístup k Vašim osobným údajom 
Ste oprávnený nahliadať do vašich osobných údajov, upravovať, dopĺňať si Vaše osobné údaje alebo ich podľa 

Vašich rozhodnutí vymazať .To v prípade ak:  tieto informácie nie sú potrebné pre obchodné účely spoločnosti, 

pričom náš právny základ na spracovanie Vašich osobných údajov je výsledkom zmluvy, ktorú sme uzavreli s 

Vami, alebo preto, že ste nás požiadali, aby sme podnikli konkrétne kroky pred uzatvorením zmluvy. Vašu 

žiadosť odošlite nášmu tímu o ochrane osobných údajov na e-mailovú adresu gdpr@awselectronicsgroup.com 

 

 

Dátum vstupu dokumentu do platnosti 
Smernica vstupuje do palatnosti od 25.05. 2018 
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