POLUS – newsletter
Odoslaním formulára so zakliknutým políčkom súhlasu s názvom: „Súhlasím so spracovaním
osobných údajov" dávam, ako dotknutá osoba (ďalej aj ako „dotknutá osoba“), dobrovoľný súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení (ďalej len
„zákon“) spoločnosti POLUS, a.s., so sídlom Vajnorská 100, 831 04 Bratislava, IČO: 35 906 294,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3456/B (ďalej aj
ako „POLUS“ alebo ako „prevádzkovateľ“), a to:
a) v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa;
b) za účelom vykonávania marketingových a obchodných aktivít spoločnosti POLUS; vrátane
šírenia obchodných oznamov týkajúcich sa jej výrobkov alebo služieb;
c) po dobu nevyhnutne potrebnú, maximálne však na 5 rokov odo dňa odoslania formulára
(prihlásenia sa na odber Polus noviniek);
ktorá bude moje osobné údaje spracovávať prostredníctvom spoločnosti CBRE s.r.o., so sídlom
Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava, IČO: 35 819 804, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 24869/B, ako sprostredkovateľom (ďalej len
„sprostredkovateľ“) na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov uzatvorenej medzi
prevádzkovateľom a sprostredkovateľom (ďalej len „zmluva“).
Vyhlasujem, že tento súhlas so spracovávaním, resp. s uchovávaním mojich osobných údajov je
dobrovoľný, slobodný a vážny, a že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne, a to
zaslaním písomnej žiadosti na adresu spoločnosti POLUS uvedenú vyššie alebo elektronicky, kliknutím
na URL adresu uvedenú priamo v newsletter (reklamné oznámenie zasielané prostredníctvom
emailu) zaslaným zo strany spoločnosti POLUS. Ďalej vyhlasujem, že som si vedomý/-á svojich práv v
zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona (viď
nižšie).
V zmysle § 15 zákona, POLUS oznamuje dotknutej osobe ďalšie informácie týkajúce sa
udeľovaného súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov:
a) sprostredkovateľ bude spracúvanie osobných údajov vykonávať prostredníctvom
spoločnosti JandL, marketing a reklama, s.r.o., so sídlom Štefánikova 6, 811 05 Bratislava,
IČO: 31 356 036, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 5554/B (ďalej aj „subdodávateľ“) v súlade so zmluvou;
b) spracúvané osobné údaje môžu byť, v zmysle § 15 ods. 1 písm. e) čísla 6., prenesené do
iného členského štátu Európskej únie - Rakúskej republiky, na účely ich spracovania
prostredníctvom marketingového oddelenia spoločnosti, ktorá patrí do skupiny
IMMOFINANZ, rovnako ako prevádzkovateľ, avšak výlučne len v rozsahu a na dobu,
v ktorej bol súhlas zo strany dotknutej osoby poskytnutý.
Poučenie o právach dotknutej osoby podľa § 28 zákona
1.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme;
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné
údaje na spracúvanie;
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania;
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania;
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona;
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 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.
2.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely
priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má
právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa,
ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne
na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má
právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby
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 do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo 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 požiadavke dotknutej
osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na
zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

3.

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za
podanú zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí
písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa
domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu
zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo
zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
4.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať
Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

5.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť
zákonný zástupca.

6.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva podľa zákona, môže uplatniť blízka osoba.

