
Zásady ochrany osobných údajov v súlade s GDPR

1. Predávajúci je správcom osobných údajov zákazníka v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov o osobných údajoch zákazníka.

Nasledujúce ustanovenia platia, pokiaľ nie je v predajnom paneli uvedený odkaz na
samostatné zásady ochrany osobných údajov.

2. Osobné údaje, najmä meno a priezvisko, e-mailová adresa a prípadne telefónne
číslo, budú spracúvané predávajúcim a riadne poverenými sprostredkovateľmi
výlučne za účelom poskytovania služieb a výhod zákazníkovi, umožnenia uplatnenia
jeho práv vyplývajúcich z plnenia Vstupného pasu, objasnenia okolností prípadného
využívania služieb v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami alebo v rozpore s
platnými právnymi predpismi a prešetrenia prípadných sťažností. Predmet, rozsah,
povaha spracovania a typ osobných údajov a kategórie osôb, ktorých sa tieto údaje
týkajú, ako aj všetky údaje vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi sú
uvedené v prílohe 1;

3. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale je potrebné na poskytovanie služieb. Zákazník,
ktorý je subjektom údajov, má právo na kontrolu spracúvaných údajov získaním
informácií o spracúvaní osobných údajov, možnosť požiadať o doplnenie,
aktualizáciu, opravu osobných údajov, právo podať písomnú žiadosť o ukončenie
spracúvania svojich údajov a zabudnúť na ne. Za týmto účelom by mal zákazník
kontaktovať predávajúceho písomne prostredníctvom e-mailu na adresu
predávajúceho uvedenú v pätičke predajného panelu.

4. Predávajúci vyhlasuje, že informačné systémy používané na spracúvanie osobných
údajov spĺňajú požiadavky platných právnych predpisov, najmä sú chránené na
vysokej úrovni v zmysle Nariadenia ministra vnútra a verejnej správy z 29. apríla
2004 o dokumentácii o spracúvaní osobných údajov a o technických a organizačných
podmienkach, ktoré musia spĺňať zariadenia a informačné systémy používané na
spracúvanie osobných údajov, a tento stav bude zachovaný počas trvania Zmluvy.

5. Ak zákazník udelí svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka počas nákupu,
predávajúci môže spracúvať osobné údaje zákazníka na marketingové účely a
zasielať obchodné informácie na jeho e-mailovú adresu. Súhlas so spracovaním
údajov na marketingové účely a zasielaním obchodných informácií je možné odvolať
zaslaním príslušnej správy na e-mailovú adresu predávajúceho.

6. Predávajúci nezodpovedá za dôsledky nepravdivých alebo chybných údajov
poskytnutých zákazníkom, ak napriek náležitej starostlivosti predávajúceho nie je
možné zákazníka kontaktovať.
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