Informácia oochrane osobných údajov na web ohľadom súhlasu so
spracúvaním osobných údajov na marketnnovv účely spoločnost

Vážení klienti
v tomto informacnom mmmorandm vám chcmmm poskytnút podroonn informácim o spracúvaní vašich
osooných údajov na markmtnnovn úcm̌yl Na úvod oy smm vám chcm̌i vysvmťiť prmco smm vás požiadǎi
o súȟas so spracúvaním osooných údajov na markmtnnovn úcm̌yl
Ȟavným cimlom uvmdmnnho spracovania jm ponúknut vám najnovšim informácim o aktuá̌nycha nových
produktoch a šužoách a našich oochodných partnmrovl Dǎším cimlom jm poskytovat casovo
oommdzmnn ponuky a praktckn informácim̌a to v písomnmj ǎmoo m̌mktronickmj formml Snažímm sa
vytvárat ponuky na mimru na záǩadm smnmmntácim a prof̌ovania a prmzmntovat vám ioa rm̌mvantnn
ponuky produktov a šužimǒ aoy stm nmoǒi zap̌avmní ponukami produktov̌ ktorn už mátm k dispozícii
ǎmoo ktorn nmvyhovujú vašim potrmoáml
Vzhladom na tǒ žm 25l 5l 2018 nadooudnm úcinnost nariadmnim Eurppskmho pařammntu a Rady EÚ
2016/679 o ochranm fyzických osôo pri spracúvaní osooných údajov a o volnom pohyom takýchto
údajov̌ ktorým sa zrušujm smmrnica 95/46/EŠ jm potrmonň aoy smm od vás získǎi nový súȟaš ktorý
zodpovmdá novým požiadavkáml
Prmcítajtm sǐ prosím̌ nižšim uvmdmnn informácim o spracúvaní osooných údajov̌ ktorn smm pripravǐi vo
formm otázoǩ aoy toto informacnn mmmorandum oǒo co najviac prmhladnn a praktcknz hladiska
vyhladávania informáciíl kk mátm aknkolvmk otázky ǎmoo pripomimnky k vami poskytnutnmu súȟasǔ
zavǒajtm na našu ̌inku: +421911416190 ǩmoo poš̌itm mmaǐ na: skn@skunkanalcoml
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1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Správca osooných údajov jm spǒocnosť ktorá urcujm úcm̌ a prostrimdky spracovávania osooných
údajovl Na markmtnnovn úcm̌y jm správca vašich osooných údajov spǒocnost:
2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na markmtnnovn úcm̌y spracúvamm našmdujúcm katmnprim osooných údajov̌ ktorn nám pomáhajú urcit
ponuku produktov a šužimǒ ktorá oy sa vám moȟa pácit a rimšit vašm potrmoyl
■ Záǩadnn idmntfkacnm údajm – mmnǒ síďǒ dátum narodmniǎ adrmsa oyďiskal
■ Kontaktnn údajm – tm̌mfpnnm cíšǒ m-maǐová adrmsal
■ Sociodmmonrafckn údajm – štatstckn údajm o vmkǔ poȟaví̌ vzdm̌aní̌
zammstnaní̌ poctm dmtl
■ Informácim o využit produktov a šužimo – akn šužoy stm u nás mǎi v minǔosť informácim o
využívaní intmrnmtovmj zákazníckmj zpnyl Na záǩadm týchto údajov vám vimmm odporúcat vhodnn
produkty a šužoyl
■ Informácim zo záznamov tm̌mfonických hovorov ǎmoo iných intmrakcií s vamǐ napríǩad pomocou mmaǐǔ chatǔ SMS správl
■ Gmǒokacnn údajm – nmǒokacnn údajm z wmoovnho prmȟiadacal Timto údajm môžu zvycajnm šúžit na
odporúcanim kontaktu na najǒižšimho sprostrmdkovatmla ǎmoo pooockul
3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?
Osoonn údajm uvmdmnn v prmdchádzajúcom oodm získavamm priamo od vásl Timto osoonn údajm
uvádzatm v ǩimntskmj zm̌uvm̌ prípadnm stm ich uvimďi na dǎších dokummntochl
Osoonn údajm môžu tmž pochádzat z vmrmjnm dostupných zdrojov̌ rmnistrov a mvidmncií̌ napríǩad z
oochodnnho rmnistral Vašm osoonn údajm tmž môžu pochádzat od trmtch osôǒ ktorn sú s nimi
oprávnmnn zaoochádzatl
4. NA AKÉ ÚCEEL STE POSKLTEI SVOJ SÚHEAS?
Súȟas stm poskyťi na markmtnnovn úcm̌y̌ ktorn zahŕajú našmdujúcm cinnost:
■ponuka produktov a šužimol Ponuky vám na záǩadm vášho súȟasu môžmmm poskytovat
m̌mktronickou formoǔ najmä formou m-maǐových správ ǎmoo správ posim̌aných na mooǐnn zariadmnia
cmz tm̌mfpnnm cíšǒ prostrmdníctvom wmoovmj ǩimntskmj zpny̌ písomnou formou ǎmoo formou
tm̌mfonicknho hovorǔ
■ automatzovann spracúvanim osooných údajov s cimlom prispôsooit oochodnú ponuku vašim
individuá̌nym potrmoám̌
■ primskumy trhu a primskumy spokojnost zákazníkov s využívanými produktmi a šužoamil
Súȟas poskytnutý na markmtnnovn úcm̌y jm doorovolnýl m však nmvyhnutný na tǒ aoy smm vám moȟi
posim̌at individuá̌nm ponuky produktov a šužimo a našich oochodných partnmrovl emz takto
poskytnutnho súȟasu vám individuá̌nm ponuky produktov a šužimo nmmôžmmm poskytovatl
5. PRECO DOCHÁDZA K PROFIIEOVANIt A AtTOMATIZOVANÉMt ROZHODOVANIt?
Naša spǒocnost sa vám snažia poskytovat individuá̌nm upravmnn ponuky produktov a šužimol Z tohto
dôvodu vašm osoonn údajm na záǩadm vášho súȟasu prof̌ujmmml Na tmnto úcm̌ používamm
automatckn informacnn systnmy̌ wmoovn ap̌ikácim ǎmoo kǎkǔackyl Podla toho vám posim̌amm
individuǎizovann správy a ponuky produktov a šužimo našmj spǒocnostl
kutomatckn vyhodnocovanim (prof̌ovanim) osooných údajov nám pomôžm vás a vašm potrmoy ̌mpšim
spoznať odhadnút oudúcm konanim a podla toho prispôsooit našm produkty a šužoyl
6. AKO DEHO BtDEME SPRACÚVAT VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Súȟas stm udm̌ǐi spǒocnost na oodooim trvania zm̌uvnnho vztahu a na našmdujúcich 10 rokov od
ukoncmnia taknhoto zm̌uvnnho vztahu ǎmoo do mommntǔ kmd váš súȟas odvǒátml
kk nim stm̌ ani sa nmstanmtm ǩimntom spǒocnosť váš súȟas oudm v p̌atnost 10 rokov od udm̌mnia
ǎmoo do mommntǔ kmd ho odvǒátml
Po up̌ynut príšušnnho casu oudú vašm osoonn údajm vymazanň ǎm ioa v rozsahu a na úcm̌y̌ prm ktorn
podla právnych prmdpisov nim jm potrmoný súȟasl

7. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?
V súȟasm stm tmž súȟasǐi s ponukami produktov a odovzdaním osooných údajov našim vyoraným
oochodným partnmroml Naši oochodní partnmri rovnako dodržiavajú praviďá ochrany osooných údajov
a uzatvorǐi smm s nimi zm̌uvu o spracúvaní osooných údajovl
8. KTO MÔZE MAT PRÍSTtP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?
Na spracúvanim údajov na markmtnnovn úcm̌y môžu mat k vašim údajom prístup aj dǎšim suojmkty̌
ktorn spracúvajú osoonn údajm ako tzvl sprostrmdkovatm̌iǎ ktorých ú̌ohou jm poskytovat šužoy
spǒocnostl Napríǩad to môžu oyt metmrnn spǒocnosť ktorn spravujú našm systnmy ǎmoo inn šužoy
zaomzpmcujúcm riadny chod spǒocnost a spracúvanim osooných údajov na markmtnnovn úcm̌yl S
uvmdmnými sprostrmdkovatmlmi mámm uzatvormnú zm̌uvu o spracúvaní osooných údajov̌ na záǩadm
coho sú tmž povinní dodržiavat striktnn praviďá ochrany osooných údajovl
9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Riadnm spracúvanim vašich osooných údajov jm prm spǒocnost v Šovmnskmj rmpuǒikm dô̌mžitn a ich
ochrana jm úp̌nou samozrmjmostoul Pri spracúvaní osooných údajov môžmtm up̌atnit našmdujúcm
práva:
Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
Informácim zahŕajú ȟavnm: idmntfkáciu a kontaktnn údajm správcǔ jmho zástupcu a prípadnmaj
zodpovmdnmj osooy̌ úcm̌y spracúvaniǎ katmnprim dotknutých osooných údajov̌ príjmmcuǎmoo
katmnprim príjmmcov osooných údajov̌ informácim o prmnosm osooných údajov do trmtch krajíň
oodooim uchovávania osooných údajov̌ oprávnmných správcov̌ zoznam vašich práv̌ možnost oorátt
sa na Úrad na ochranu osooných údajov̌ zdroj spracovávaných osooných údajov̌ informácim o tom̌ ci
a ako dochádza k automatzovannmu rozhodovaniu a prof̌ovaniul
Právo na prístup k osobným údajom
Mátm právo na potvrdmnim tohǒ ci osoonn údajm sú ǎmoo nim sú spracúvann a ak ánǒ mátm prístup k
informáciám o spracúvaní̌ katmnpriách dotknutých osooných údajov̌ príjmmcoch ǎmoo katmnpriách
príjmmcov̌ oodooí uchovávania osooných údajov̌ ako aj právo na informácim o vašich právacȟ o právm
podat stažnost Úradu na ochranu osooných údajov̌ informácim o zdroji osooných údajov̌ informácim o
tom̌ ci dochádza k automatzovannmu rozhodnutu a prof̌ovaniǔ informácim a záruky v prípadm
prmnosu osooných údajov do trmtmj krajiny ǎmoo mmdzinárodnmj ornanizáciml Mátm právo na
poskytnutm kppií spracúvaných osooných údajovl
Právo na opravu
Spracúvamm vašm nmaktuá̌nm ǎmoo nmprmsnn osoonn údajm? Zmmnǐi stm̌ napríǩaď adrmsu oyďiska?
Prosím̌ informujtm nás o tom a my osoonn údajm opravímml
Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V nimktorých zákonom stanovmných prípadoch smm povinní vašm osoonn údajm na váš pokyn vymazatl
Každá takáto žiadost však poďimha individuá̌nmmu hodnotmniǔ prmtožm aj spǒocnost iro tour slrlo
má povinnost ǎmoo oprávnmný záujmm ponmchat si osoonn údajml
Právo na obmedzenie spracovania
kk si žm̌átm̌ aoy sa vašm osoonn údajm spracúvǎi výhradnm na najnutnmjšim zákonnn úcm̌y ǎmoo si
žm̌átm osoonn údajm ǒokovatl

Právo na prenositeľnosť údajov
kk si žm̌átm̌ aoy smm poskyťi vašm osoonn údajm inmj spǒocnosť odovzdámm vašm osoonn údajm v
zodpovmdajúcom formátm vami urcmnnmu suojmktǔ ak nám v tom nmoudú oránit žiadnm zákonnn ǎmoo
inn významnn prmkážkyl
Právo uplatniť námietku a automatzovanv individuálne rozhodovanie
kk zisttm ǎmoo sa domnimvatm̌ žm osoonn údajm spracúvamm v rozporm s ochranou vášho súkromnnho
a osoonnho života ǎmoo v rozporm s právnymi prmdpismǐ spojtm sa s namia požiadajtm nás o
vysvmťmnim ǎmoo odstránmnim nmvhodnnho stavul Námimtku môžmtm tmž up̌atnit aj priamo prot
automatzovannmu rozhodovaniu a prof̌ovaniul
Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
S vaším podnmtom ǎmoo stažnostou ohladom spracúvania osooných údajov sa môžmtm kmdykolvmk
oorátt na dozorný ornáň ktorým jm Úrad na ochranu osooných údajov Šovmnskmj rmpuǒiky so síďom
na adrmsm Hranicná 12̌ 820 07 eratšava 27l
Kde môžete práva uplatniť a sú teto práva spoplatnenv?
mdnoťivn práva môžmtm up̌atnit v spǒocnosť a to tm̌mfonicky na ̌inkm: +421911416190 pošaním mmaǐu na adrmsu: skn@skunkanalcom ǎmoo písomnou žiadostou zašanou do síďa spǒocnost ǎmoo na
kormšpondmncnú adrmsu: SKUNKkGk slrloľ anka Krála 738/12̌ 905 01 Smnical
Všmtky informácim a vyjadrmnia k právam̌ ktorn up̌atnítm̌ poskytujmmm omzp̌atnml
Za aký čas môžete očakávať odpoved od spoločnost?
Vyjadrmnia a prípadnn informácim o prijatých opatrmniach vám poskytnmmm co najskôř najnmskôr však
do jmdnnho mmsiacal V prípadm potrmoy a s ohladom na žožitost a pocmt žiadost môžmmm túto ̌mhotu
prmdĺžit na dva mmsiacml O prmdĺžmní̌ vrátanm uvmdmnia dôvodov̌ vás oudmmm informovatl
10. AKO MÔZETE ODVOEAT SÚHEAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Súȟas so spracúvaním osooných údajov jm zǎožmný na princípm doorovolnostl To znammná̌žm ho
môžmtm kmdykolvmk odvǒatl Nmchcmtm dǎmj dostávat ponuky produktov a šužimo a našich oochodných
partnmrov? m nám to lútǒ ǎm vašm rozhodnutm úp̌nm rmšpmktujmmml
Co má odvolanie súhlasu obsahovať?
■ Kto odvǒanim podával Uvmdtm̌ prosím̌ vašm mmno a primzviskǒ adrmsu oyďiska a dátum narodmniǎ
aoy smm vás vmdm̌i idmntfkovatl
■Komu odvǒanim podávatml Odvǒanim môžmtm adrmsovat všmtkým pooockám̌ ǎmoǒ ak chcmtm
zachovat posim̌anim ponúk vyoraných pooocimǩ uvmdtm ioa tm̌ ktorým chcmtm ǎmoo nmchcmtm povǒiť
aoy vás dǎmj kontaktovǎil
■ Informáciǔ žm si nmžm̌átm̌ aoy smm spracúvǎi vašm osoonn údajml kk oy stm chcm̌i dostávat ioa
vyorann ponuky̌ uvmdtm̌ prosím̌ o akn ponuky idm̌ aoy smm vám moȟi vyhovimtl
■ Váš v̌astnorucný podpisl
Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?
■ Odvǒanim súȟasu so spracúvaním osooných údajov na markmtnnovn úcm̌y jm možnn pošat v
písomnmj podoom̌ a to prmtǒ aoy smm mǎi o vašom odvǒaní riadny záznaml Odvǒanim nmzaoudnitm
podpísatl
■Písomným vyȟásmním pošaným do síďa ǎmoo na kormšpondmncnú adrmsu spǒocnostl

