Vyhlásenie k ochrane osobných údajov
Spoločnosť STORMWARE s.r.o., Matúšova 48, 811 04 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“)
vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“),
v súvislosti s poskytovaním ekonomického a informačného softvéru POHODA (ďalej len
„softvér“), nevystupuje voči svojim zákazníkom v pozícii prevádzkovateľ (§ 4 ods. 2 písm. b)),
resp. ani sprostredkovateľ (§ 4 ods. 2 písm. d)).
Zo strany spoločnosti nedochádza u zákazníka k žiadnemu systematickému získavaniu
a spracovávaniu osobných údajov, a to ani v prípadoch ak zákazník poskytne spoločnosti
náhľad alebo prístup do databázy za účelom jednorazovej analýzy pre potreby technickej,
servisnej, resp. používateľskej podpory.
Všetky osobné údaje, ku ktorým sa môže spoločnosť pri vykonávaní takejto činnosti
prípadne dostať, sú získané náhodne, bez zámeru ich ďalšieho spracúvania v zmysle zákona.
Po ukončení jednorazového úkonu sú dáta a prípadné, náhodne získané osobné údaje
spoločnosťou bez zbytočného odkladu zlikvidované, pričom nedochádza ani k žiadnej forme
archivácie a vykonávaniu iných spracovateľských operácií.
Spoločnosť poskytuje softvér svojim zákazníkom (spoločnosť je dodávateľom softvéru),
ktorí jeho používaním a prevádzkou zabezpečujú napr. účtovnú agendu. Takýto zákazníci sa
preto v zmysle zákona stávajú prevádzkovateľom (§ 4 ods. 2 písm. b)) napr. informačného
systému Účtovná agenda (§ 4 ods. 3 písm. b)), resp. ak prostredníctvom softvéru
zabezpečujú Účtovnú agendu externe pre iný subjekt, môžu v zmysle zákona voči inému
subjektu vystupovať v pozícii sprostredkovateľa (§ 4 ods. 2 písm. d)).
Na zákazníka, ktorý prostredníctvom softvéru zabezpečuje napr. účtovnú agendu, t.j. je
prevádzkovateľom informačného systému Účtovná agenda, sa nevzťahuje povinnosť oznámiť
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) tento informačný
systém podľa § 34 zákona.
Takýto informačný systém nepodlieha oznamovacej povinnosti na úrade vzhľadom na
výnimku z oznamovacej povinnosti podľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona – spracovávanie
osobných údajov sa vykonáva napr. na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ je však povinný viesť evidenciu o tomto informačnom systéme podľa § 43
zákona. Evidenčný list sa úradu nezasiela.

