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Informácia pre členov SNOPK 
Ochrana osobných údajov 
 

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) je súčasťou siete nemeckých 
zahraničných obchodných komôr (AHK). Členským firmám ponúkame platformu, 
prostredníctvom ktorej získavajú nové kontakty, vymieňajú si informácie a navštevujú 
spoločenské podujatia. Za týmto účelom SNOPK svojich členov pravidelne informuje o 
ponúkaných službách, publikáciách a podujatiach. 

Pre plnenie týchto úloh, SNOPK zhromažďuje a spracováva aj osobné údaje. V tomto 
informačnom  letáku Vám chceme objasniť, ako narábame s Vašimi osobnými údajmi. 

 

I. Vami zadané údaje sú pre členstvo v SNOPK nevyhnutné. Bez nich nevieme Vašej žiadosti 
o členstvo vyhovieť. Spracovanie osobných údajov slúži na vybavenie vášho členstva, 
administráciu členstva ako aj na kontaktovanie v prípade otázok. 

 

II. Všetky údaje uvedené v žiadosti o členstvo, ako aj tie, ktoré nám poskytnete v rámci členskej 
komunikácie, budú zaznamenané a uložené v našej zabezpečenej internej členskej databáze 
(CRM). 

 

III. SNOPK zverejňuje na svojej online platforme (www.dsihk.sk) verejne dostupný zoznam 
členov. V tejto databáze sú zverejnené všeobecné informácie o firme, ako aj meno, funkcia, 
kontaktné údaje a jazykové znalosti kontaktnej osoby.  

 

IV. Dodatočné zoznamy firiem s členmi z oblastí bankovníctva, realitného poradenstva, 
personálnych služieb, právneho a daňového poradenstva, auditu ako aj transportu a logistiky, 
sú zverejnené na webstránke SNOPK s uvedením všeobecných informácií o firme a menom 
a kontaktnými údajmi kontaktnej osoby.  

 

V. Okrem toho sú noví členovia predstavovaní v newslettri SNOPK a v brožúre s uvedením 
všeobecných informácií o firme, ako aj s menom a kontaktnými údajmi kontaktnej osoby. 

 

VI. SNOPK v zásade nepredpokladá postúpenie Vašich osobných údajov ďalším členom alebo 
tretím osobám. V prípade jednotlivých dopytov ohľadom možnej spolupráce, budú údaje 
postúpené len s Vašim výslovným súhlasom.   
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VII. Pre účely siete vás náležite kontaktujeme poštou, emailom alebo telefonicky a informujeme 
vás o podujatiach, ktoré organizujeme, prípadne o podujatiach, na ktorých ste partnerom. 
Rovnako si dovoľujeme vás informovať o rôznych ďalších službách – vzdelávanie a ďalšie 
vzdelávanie, služby trhového poradenstva, publikácie alebo účasť na výskume a anketách. 

 

VIII. Aktuálne informácie o dianí v SNOPK, o ponuke podujatí a služieb, o členoch, trhoch, ale aj 
hospodárske a právne informácie bilaterálnych vzťahov Slovenska a Nemecka, vám 
sprístupňujeme prostredníctvom troch adekvátnych newslettrov (Newsletter SNOPK, Events 
Weekly, Newsletter Právo a dane), ktoré sú v rámci členstva zasielané emailom, k čomu sú 
spracované vaše osobné údaje. Odber newslettra je kedykoľvek vypovedateľný. 

 

IX. Po ukončení členstva v SNOPK, pokiaľ sú všetky všeobecné nároky na oboch stranách 
splnené a neexistujú žiadne ďalšie lehoty alebo zákonné predpisy na uchovanie osobných 
údajov, sú vaše osobné údaje vymazané 

 

Poučenie o vašich právach 

Zásadne vám náleží právo na poskytnutie informácií, opravu, obmedzenie, prenos údajov, 
odvolanie a nesúhlas. V tejto veci sa, prosím, pokojne obráťte priamo na nás. Ak máte napriek 
tomu podozrenie, že s vašimi osobnými údajmi nebolo zaobchádzané podľa platných právnych 
predpisov alebo boli vaše nároky na ochranu osobných údajov nesplnené, môžete sa s vašou 
sťažnosťou obrátiť na príslušný dozorný úrad. Na Slovensku je to úrad pre ochranu osobných 
údajov. 

 

Kontakt pre spracovanie osobných údajov členov SNOPK 

Stanislava Kypus 
Starostlivosť o členov 
Tel.: +421 2 2085 0625 
E-mail: kypus@dsihk.sk  
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