Súhlas so spracúvaním osobných údajov

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), týmto ako
dotknutá osoba udeľujete spoločnosti Hyperia s.r.o., IČO: 47136961, so sídlom Univerzitná 8498/25,
01008 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. L, vložka č. 59029 (ďalej len
„Prevádzkovateľ“), súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ich zaradením do databázy
Prevádzkovateľa, a to v súlade s nižšie uvedeným.

1.

Účel spracúvania osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje sa spracúvajú za účelom ponúkania a poskytovania tovaru nebo služieb
Prevádzkovateľa, prípadne tiež zmluvných partnerov Prevádzkovateľa. Vami poskytnuté osobné údaje sa
budú ďalej spracúvať za účelom priameho marketingu prostredníctvom emailu, telefonicky, pomocou správ
SMS alebo prostredníctvom iných elektronických prostriedkov, ďalej pre účely reklamnej a marketingovej
činnosti a propagácie tovaru, služieb či značky Prevádzkovateľa, prípadne zmluvných partnerov
Prevádzkovateľa. Poskytnuté osobné údaje budú ďalej spracúvané pro interné administratívne účely
Prevádzkovateľa, ktoré priamo súvisia s podnikateľskou činnosťou Prevádzkovateľa, pre personalizáciu,
skvalitnenie a ďalší rozvoj tovaru a služieb Prevádzkovateľa.

2.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ na základe Vášho súhlasu spracúva všetky údaje, ktoré ste vložili do formulára na
webových stránkach Prevádzkovateľa, Vašu IP adresu a tzv. useragent údaje, napr. údaje o type/verzii
webového prehliadača a type/verzii operačného systému, a to za účelmi uvedenými vyššie v čl. 1. Prosíme,
berte na vedomie, že Prevádzkovateľ nemusí spracúvať všetky uvedené údaje.

3.

Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nevyhnutná k naplneniu účelu ich spracovania,
prípadne do odvolania Vášho súhlasu s ich spracúvaním. S ohľadom na to, že služby našej spoločnosti
spočívajú v poskytovaní informácií a ponúk služieb na dobu neurčitú, obdobie spracúvania osobných údajov
skončí ukončením využívania našich služieb. V prípade záujmu o ukončenie využívania našich služieb nás,
prosím, kontaktujte na nižšie uvedených kontaktoch. Spracúvanie osobných údajov po skončení stanovenej
doby, alebo v prípade odvolania Vášho súhlasu, je možné iba v prípadoch, stanovených právnymi
predpismi.

4.

Zdroje osobných údajov

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako od subjektu údajov, a to prostredníctvom
vyplnenia formulára na webových stránkach Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže získať osobné údaje aj
od prepojených osôb, a to v rozsahu a pro účely použitia, ktoré umožňujú právne predpisy.

Prevádzkovateľ bude vždy považovať osobné údaje uvedené do elektronického formulára za pravdivé a
neskreslené. Za prípadné škody či inú ujmu tretích osôb zodpovedá vždy len osoba, ktorá údaje do
formulára vložila. Žiadame Vás o aktualizáciu údajov, a to prostredníctvom oznámenia zmeny zaslaného na
adresu uvedenú v čl. 13 nižšie.

5.

Spôsob spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom či sprostredkovateľmi, s ktorými
Prevádzkovateľ uzatvoril zmluvu o spracúvaní osobných údajov v súlade s ustanovením § 8 zákona o
ochrane osobných údajov. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov Vašich osobných údajov nájdete na adrese:
www.hyperia.sk/l/sk/osobneudaje/sprostredkovatelia
Všetky povinnosti Prevádzkovateľa sa vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov sa vždy vzťahujú
aj na Prevádzkovateľom poverených sprostredkovateľov.
Vaše osobné údaje sú uchovávané v elektronickej podobe, na serveroch Prevádzkovateľa alebo tretej
strany – prevádzkovateľa serveru.

6.

Sprístupnenie osobných údajov

Prevádzkovateľ môže zdieľať Vaše osobné údaje so svojimi obchodnými partnermi (ďalej len „okruh
príjemcov“), ktorých tovar alebo služby prostredníctvom formulára dopytujete. Ide o nevyhnutnú súčasť
procesu poskytnutia požadovanej služby. Údaje môžu byť odovzdané tiež ďalšiemu okruhu príjemcov
uvedeným v podmienkach spracovania osobných údajov.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že Vaše osobné údaje, poskytnuté na základe tohto súhlasu, nebudú
zverejnené.
7.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ zaisťuje ochranu Vašich osobných údajov pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou,
neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými
neprípustnými spôsobmi spracúvania. Prevádzkovateľ za týmto účelom využíva elektronické prostriedky
ochrany (bezpečnostný software, heslá), aj fyzickú ochranu osobných údajov (alarm, obmedzenie prístupu
neoprávneným osobám apod.).

8.

Vaše práva ako dotknutej osoby spracúvaných osobných údajov

Ako dotknutá osoba spracúvania osobných údajov máte v súlade s § 28 zákona o ochrane osobných údajov
právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane
osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 zákona je dotknutá osoba oprávnená
oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal
Vaše osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,
ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu.
Vaše právo podľa písm. e) a f) vyššie možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného
zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a
slobody iných osôb.
Dotknutá osoba máte ďalej na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči:
a) spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely
priameho marketingu bez Vášho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu Vašich osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných
údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu Vašich osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho
marketingu.
Ako dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, máte právo u
Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3
písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo
predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú
alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Ak tomu
nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že Vaša námietka je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný
osobné údaje, ktorých spracúvanie sú namietané, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď,
ako to okolnosti dovolia.
Ako dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej máte právo u
Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre
Vás právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov
automatizovaného spracúvania Vašich osobných údajov. Máte právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie
vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je
povinný žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená
osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote 30
dní odo dňa doručenia žiadosti. Toto právo nemáte iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v
ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci
predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie,
ktorým vyhovel Vašej požiadavke, alebo ak Prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané
opatrenia na zabezpečenie Vašich oprávnených záujmov.
Pri podozrení, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môžete podať návrh na začatie konania o
ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Ak nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, Vaše práva môže uplatniť Váš zákonný zástupca.
Ak sa spracované osobné údaje týkajú dotknutej osoby, ktorá nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto
zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Za účelom využitia Vašich práv ako dotknutá osoba môžete kontaktovať Prevádzkovateľa v súlade s čl. 13
nižšie.

9.

Dobrovoľnosť

Tento súhlas udeľujete Prevádzkovateľovi dobrovoľne a máte právo ho kedykoľvek písomne odvolať,
okrem súhlasu so spracúvaním elektronickej adresy, ktorý ste oprávnení odvolať prostredníctvom adresy
ou@hyperia.sk.
Upozorňujeme, že Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje, ktoré mu poskytnete, aj bez
Vášho súhlasu v prípadoch, kedy tak stanoví právny predpis. Ďalej Vás upozorňujeme, že odmietnutie
Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom poskytovania tovaru alebo služieb
Prevádzkovateľa, prípadne tiež zmluvných partnerov Prevádzkovateľa, bude mať za následok neposkytnutí
takých služieb, a súčasne Vás Prevádzkovateľ pri odmietnutí súhlasu nebude môcť informovať o ďalších
službách a iných novinkách.

10. Súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie
V súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov,
týmto udeľujete súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie za účelom priameho marketingu, týkajúcej
sa podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa, a to prostredníctvom volania alebo používania automatických
volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby
krátkych správ.
Udelený súhlas ste oprávnení kedykoľvek bezplatne odvolať. Na základe odvolania Vášho súhlasu, Vám
Prevádzkovateľ od odvolania súhlasu nebude zasielať komerčnú komunikáciu.

11. Súhlas s ukladaním súborov „cookies“
Týmto udeľujete súhlas s ukladaním alebo získavaním prístupu k informáciám uloženým vo Vašom
koncovom zariadení, (tzv. „cookies“), za účelom vytvárania štatistických údajov, analýzu návštevnosti
stránky a personalizáciu služieb Prevádzkovateľa. Za súhlas sa považuje aj použitie príslušného nastavenia
webového prehliadača alebo iného počítačového programu.
Cookies je malý textový súbor, uložený Prevádzkovateľom vo Vašom zariadení, ktorý uchováva informácie
o Vašich krokoch. Cookies nemožno použiť na získanie dát z Vášho pevného disku. Ak si neželáte ukladať
cookies webových stránok Prevádzkovateľa na Váš počítač, je možné toto ukladanie zakázať priamo
nastavením Vášho webového prehliadača.
Dovoľujeme si Vás iba upozorniť , že zákaz cookies môže ovplyvniť funkčnosť webových stránok
Prevádzkovateľa a Vaše skúsenosti pri používaní týchto stránok.

12. Cezhraničný prenos osobných údajov
Slovenská republika ako členský štát Európskej únie zaručuje voľný pohyb osobných údajov medzi
Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Z tohto
dôvodu môžu byť Vaše osobné údaje predmetom prenosu do krajín EÚ a EHS, menovite do Českej
republiky

Prevádzkovateľ zaručí, aby sprostredkovatelia na území členského štátu EÚ konali podľa jeho pokynov a v
súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Ďalej zaručí, aby pri prenose osobných údajov
prevádzkovateľovi v inom členskom štáte boli prijaté primerané záruky zachovania Vašich práv a právom
chránených záujmov.

13. Kontakt na Prevádzkovateľa
Za účelom využitia Vašich práv podľa § 28 zákona osobných údajov (čl. 8 vyššie) využite prosím adresu
ou@hyperia.sk

