SÚHLAS SO ZASIELANÍM NEWSLETTERA
A SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súlade s čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov č. 2016/679 – GDPR (ďalej ako
„nariadenie GDPR“) a zároveň v súlade s § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení (ďalej ako „ZoOOU“), si týmto prevádzkovateľ plní svoju informačnú
povinnosť voči Vám (objednávateľ, záujemca, zákazník) - ako dotknutej osobe. Prevádzkovateľom
je spoločnosť Salón Renky s.r.o., so sídlom Agátová 5, 044 14 Čaňa, IČO: 50 140 825, zápis v
obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 38629/V (ďalej ako
„Prevádzkovateľ“ alebo „Salón Renky“).
1. Ako Prevádzkovateľ údajov prostredníctvom, eshopu umiestneného na web stránke moise.sk
má Salón Renky v záujme spracúvať vaše osobné údaje v súvislosti so zasielaním newslettera.
Účelom pre spracúvanie vašich osobných údajov podľa právneho základu podľa § 13 ods. 1
písm. a) ZoOOU je zasielanie informácií o novinkách a špeciálnych ponukách spoločnosti
(marketingové a reklamné ponuky) prostredníctvom elektronickej pošty – emailov (newsletter),
pričom Prevádzkovateľ vám môže zasielať správy obsahujúce najmä, nie však výlučne,
všeobecné obchodné oznámenia, užívateľsky prispôsobené obchodné oznámenia/cielená
reklama, informácie o spotrebiteľských súťažiach, otázky o spokojnosti a hodnotení
Prevádzkovateľa ako predávajúceho či v inom postavení, nákupu alebo tovarov a iné oznámenia,
otázky alebo žiadosti súvisiace so skvalitnením, kontrolou poskytovaných služieb alebo predaja
tovarov a prieskumu mienky vás ako zákazníka, potencionálneho zákazníka - vždy vo vzťahu k
tovaru/službám poskytovaných Prevádzkovateľom (ďalej ako „newsletter“).
2. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. a) ZoOOU. A
teda Prevádzkovateľ môže vaše osobné údaje spracúvať výlučne na základe vášho súhlasu, ktorý
musí byť informovaný, tzn. Prevádzkovateľ Vás musí upovedomiť minimálne o účele
spracúvania, rozsahu spracúvaných osobných údajov, vašich právach podľa ZoOOU a pod.
Salón Renky spracúva vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:
 meno a priezvisko;
 adresa;
 telefón,
 e-mail;
 pohlavie;
 vek;
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5.

6.

7.

všetky vyššie uvedené osobné údaje získava Prevádzkovateľ výlučne od vás a na základe vášho
súhlasu.
Zaškrtnutím políčka, ktorým prejavil záujemca záujem o zaslanie newsletterov a
uvedením svojho mena, adresy, e-mailovej adresy, pohlavia a veku, súhlasí so
spracúvaním osobných údajov a s ich ďalej uvedeným použitím na účely newsletteru.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete Salónu Renky na dobu 5 rokov,
s možnosťou obnovenia, na čo bude dotknutá osoba v predstihu upozornená.
Pri spracovaní vašich osobných údajov na marketingové účely /newsletter sú tieto údaje na tento
účel v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb Salónu Renky, a to
najmä poskytovateľovi marketingových a reklamných služieb, providerom internetu a web
služieb v nevyhnutnom rozsahu.
Zasielanie newslettera môžete kedykoľvek jednoduchým spôsobom ukončiť/odhlásiť a Vaše
osobné údaje budú z databázy odstránené, a to napríklad zaslaním listu, e-mailu na e-mailovú
adresu moise@moise.sk prekliknutím na odkaz v newsletteri alebo iným vhodným spôsobom.
Prevádzkovateľ si týmto plní ďalšie informačné povinnosti v zmysle GDPR a ZoOOU tak, že
vás informuje:
 že ním nebola určená zodpovedná osoba;
 že osobne údaje nebudú použite na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania podľa čl. 22 Nariadenia / § 28 Zákona o ochrane osobných údajov;
 že osobne údaje budú na vymedzený účel spracúvania spracúvané počas Rozhodnej doby.
Rozhodnou dobou sa rozumie obdobie 5-tich rokov od udelenia súhlasu na spracovanie OU;
 ste povinný uviesť správne osobné údaje;
 že v prípadoch, kedy Prevádzkovateľ osobne údaje spracúva na základe súhlasu dotknutej
osoby, ma dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať
akoukoľvek formou, napr. formou emailu obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním
osobných údajov doručeného Prevádzkovateľovi. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania osobných údajov na jeho základe pred jeho odvolaním;
 že dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej
Prevádzkovateľ má k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako jej osobné údaje používa.
Vo vacsine prípadov budú osobné údaje dotknutej osobe poskytnuté v listinnej forme, pokiaľ
dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácii
dotknutá osoba požiada elektronickými prostriedkami, budú jej poskytnuté elektronicky, ak
to bude technicky možné;
 že dotknutá osoba má právo na opravu, úpravu alebo aktualizáciu nepresných, neúplných
alebo neaktuálnych osobných údajov o dotknutej osobe;
 že dotknutá osoba má právo požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie jej osobných údajov,
napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ o dotknutej osobe získal, už viac
nie sú potrebne na naplnenie pôvodného účelu spracúvania;
 že Zamestnanec má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na
legitímnych oprávnených záujmoch Prevádzkovateľa. V prípade, ak Prevádzkovateľ nemá
presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a dotknutá osoba podá námietku,
Prevádzkovateľ nebude jej osobne údaje ďalej spracúvať;
 že za určitých okolnosti má dotknutá osoba právo požiadať Prevádzkovateľa o prenos
osobných údajov, ktoré dotknutá osoba Prevádzkovateľovi poskytla, na inú tretiu stranu
podľa výberu dotknutej osoby. Právo na prenosnosť sa tyká len osobných údajov, ktoré
Prevádzkovateľ od dotknutej osoby získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej
je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán;
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 že dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach
ustanovených GDPR a/alebo ZoOOU je oprávnená podať na Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa
ustanovenia § 100 a súvisiacich ustanovení ZoOOU;

8. Kontaktné údaje pre účely ochrany osobných údajov dotknutej osoby:

KONTAKTNÉ ÚDAJE
KONTAKTY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÚLOHA

MENO

Kontakt na ochranu
osobných údajov

kladenie otázok a
uplatňovanie vašich
práv

Ing. Renáta Gurdély

Prevádzkovateľ
údajov

zodpovedný za
používanie vašich
osobných údajov

Miestny/Národný
orgán na ochranu
údajov

podávanie sťažností

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Salón Renky s.r.o.
Ing. Renáta Gurdély
Ochrana osobných údajov
Agátová 5, 044 14 Čaňa

Salón Renky s.r.o.
Agátová 5, 044 14
Čaňa
IČO: 50 140 825
Úrad na ochranu
e-mail:
osobných údajov SR,
moise@moise.sk
Hraničná
12,
Bratislava

Salón Renky ako Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v
súlade s ZoOOU a GDPR, a to za použitia primeraných technických, organizačných a
bezpečnostných opatrení.
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