SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ
OSOBNÝCH ÚDAJO
ZÁKLADNÉ ZHRNUTI
Tento súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti VAFO PRAHA, s.r.o. pre
účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre uskutočňovanie iných
marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať a marketingové
a obchodné oznámenia a ponuky Vám následne nebudú zasielané. Podrobnejšie informácie o
spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.
1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ
1.1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť VAFO PRAHA,
s.r.o., so sídlom K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany, IČ: 614 99 587, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 30564 (ďalej len ako
„prevádzkovateľ“)
1.2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledovné: adresa na doručovanie K Brůdku 94,
25219 Chrášťany, adresa elektronickej pošty osobniudaje@vafo.cz, telefon 257952141
1.3. Prevádzkovateľ nevymenoval osobu poverenú ochranou osobných údajov.
2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJO
2.1. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Váš súhlas, ktorý dávate
prevádzkovateľovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a
o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).
3. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJO
3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie marketingových a obchodných
oznámení a ponúk a vykonávanie iných marketingových aktivít prevádzkovateľom vo
vzťahu k Vašej osobe.
3.2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu
v zmysle čl. 22 nariadenia.
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4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJO
4.1. Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje uložené u prevádzkovateľa sú štyri (4) roky od
udelenia Vášho súhlasu so spracúvaním údajov pre tento účel, najdlhšie však do odvolania
Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov pre tento účel spracovania.
5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJO
5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby, ktoré v súlade s pokynmi
prevádzkovateľa zabezpečujú marketingové služby pre prevádzkovateľa
(sprostredkovatelia).
5.2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť Vaše osobné údaje do tretích krajín (do krajín
mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácii.
6. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJO
6.1. Za podmienok ustanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa
prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov,
prípadne právo na obmedzenie ich spracovania, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich
osobných údajov.
6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorý ste
dali prevádzkovateľovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich
osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracúvaním Vašich
osobných údajov môžete odvolať kliknutím na hypertextový odkaz uvedený v každej
správe marketingového a obchodného oznámenia, ktoré zasiela prevádzkovateľ alebo
napísaním správy elektronickou poštou na adresu: _________.
6.3. Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracúvaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo
je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je
zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a taktiež nie je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná
na uzatvorenie zmluvy.
6.5. Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov pre
účely priameho marketingu, vrátane pro lovania, pokiaľ sa pro lovanie týka tohto
priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracúvaniu Vašich osobných
údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej
spracúvané.
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