Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu
Týmto udeľujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajovv súlade s čl. 7 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie
o ochrane údajov“), v rozsahu, v akom ste ich vyplnili v registračnom formulári, a to
konkrétne: meno, priezvisko, e-mail, adresa prevádzkovateľovi spoločnosti NORHTFINDER,
a. s., so sídlom Levická 7, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 35 933 011, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10297/N, zastúpená: Ing.
LamDucHai, predseda predstavenstva, Anton Sakmár, podpredseda predstavenstva(ďalej
len „prevádzkovateľ“).
Tento súhlas poskytujete prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov za
účelom zasielania marketingových informácií a oznámení ohľadom produktov a obchodných
činností spoločnosti. Zároveň vyhlasujete, že tento súhlas udeľujete slobodne a vážne,
jeho obsahu ste porozumeli, čo ste prejavili jeho zakliknutím.
Tento súhlas poskytujete na dobu do 31.12.2019 alebo najneskôr do 5 dní od doručenia
odvolania vášho súhlasu prevádzkovateľovi. Týmto vyhlasujete, že ste si vedomý, že tento
súhlas poskytujete dobrovoľne a môžeteho kedykoľvek písomne odvolať oznámením
zaslaným na adresu sídla alebo prevádzky prevádzkovateľa, pričom v dôsledku odvolania
súhlasuprevádzkovateľukončí vašu účasť v súťaži. Zároveň týmto vyhlasujete, že ste si
vedomý, že prevádzkovateľ neprenáša poskytnuté osobné údaje do tretích krajín.
Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracováva, máte podľa
Nariadenia o ochrane údajov nasledujúce práva:
1. Právo požadovať od spoločnosti prístup k poskytnutým osobným údajom podľa čl.
15 Nariadenia o ochrane údajov
Spoločnosť je vám v prípade uplatnenia tohto práva povinná poskytnúť potvrdenie o tom, že
spracúva vaše osobné údaje, pričom máte zároveň právo získať prístup k takýmto osobným
údajom.
2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia o ochrane údajov
Ako dotknutá osoba máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo
neúplné. Spoločnosť musí takto podanej žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez
zbytočného odkladu.
3. Právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia o ochrane údajov
Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu vymazať vaše osobné údaje:







ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak
spracúvali,
ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
ak ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne
oprávnené dôvody na spracúvanie,
ak ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa
spracúvali nezákonne,
ak osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa
práva Európskej Únie alebo práva Slovenskej republiky,



ak osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej
spoločnosti.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia
o ochrane údajov
Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby spoločnosť obmedzila spracúvanie vašich
osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:





napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
spoločnosti overiť správnosť osobných údajov,
spracúvanie je protizákonné a namieta proti vymazaniu osobných údajov a
žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete
ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov,
namietate voči spracúvaniu osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené
dôvody na strane spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

5. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia o ochrane
údajov
V danom prípade sa nebude aplikovať uvedené ustanovenie (nakoľko nejde o spracúvanie
osobných údajov na účely priameho marketingu, profilovanie a pod.), preto dotknutá osoba
nemá právo uplatniť si v súvislosti s uvedenými účelmi právo podať námietku. V prípade, že
má dotknutá osoba záujem o ukončenie spracúvania osobných údajov, má právo kedykoľvek
odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov.
6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia o ochrane údajov
Znamená právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom a bežne
používanom formáte a preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to
technicky možné.
7. Právo podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov
podľa § 99 zákona o ochrane osobných údajov1 a čl. 21 Nariadenia o ochrane
údajov
Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich
práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov
alebo Nariadenia o ochrane údajov, prípadne iných osobitných predpisov v oblasti ochrany
osobných údajov.
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zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

