Zákazník týmto udeľuje súhlas obchodnej spoločnosti ZNL spol. s r.o., IČ 36583081,
zo sídlom Hviezdoslavova7, 07101 Michalovce, zapísanej v obchodnom registri
vedenom na Okresnom súde Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 15300/V (ďalej len
„správca osobných údajov“) k tomu, aby zpracovávala jeho osobné údaje (firmu/meno a
priezvisko, e-mail a telefonné číslo) pre účely zaslania obchodných a marketingových
ponúk.

POUČENIE O ZPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Kontaktné údaje správcu: ZNL spol. s r.o.
IČ: 36583081
Hviezdoslavova 7, 07101 Michalovce
znl@znl.sk
2. V súlade s predpismi pre ochranu osobných údajov má zákazník tieto práva:
PRÁVO NA PRÍSTUP k Osobným údajom, co znamená, že si zákazník môže
hocikedy požiadať o potvrdenie, či Osobní údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú
zpracovávané, a pokiaľ sú, potom za akým účelom, v akom rozsahu, komu sú
sprístupnené,ako dlho budú zpracovávané, či má právo na opravu, výmaz,
obmedzenie zpracovania, alebo vzniesť námietku, odkiaľ boli Osobné údaje
získané, a či dochádza na základe zpracovania Osobných údajov
k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Taktiež má
zákazník právo získať kópiu svojich osobných údajov, pričom prvné poskytnutie je
bezplatné, za dalšie poskytnutie môže byť požadovaná primeraná úhradu
administratívnych nákladov.
PRÁVO NA OPRAVU Osobných údajov, čo znamená, že je možné požiadať
o opravu či doplnenie Osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné.
PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU so zpracovaním Osobných údajov, čo
znamená, že zákazník má právo súhlas kedykoľvek odvolat, bez toho aby tým
bola dotknutá zákonnosť zpracovania založená na súhlase udelenom pred jeho
odvolaním.
PRÁVO NA VÝMAZ Osobných údajov, čo znamená, že Osobné údaje musia býť
vymazané pokiaľ (*) už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromažďované
alebo inak zpracované, (**) je odvolný súhlas a neexistuje žiadny další dôvod pre
zpracovanie (***) je vznesená námietka proti zpracovaniu a neexistujú žiadne
prevažujúce oprávnené dôvody pre zpracovanie (****) zpracovanie je protiprávne
alebo (*****) to ukladá zákonná povinnosť.
PRÁVO NA OBMEDZENIE zpracovania Osobných údajov, čo znamená, že
pokiaľ sa nevyriešia sporné otázky ohľadne zpracovania Osobných údajov,
konkrétne pokiaľ (*) je popieraná presnosť Osobných údajov, (**) zpracovanie je
protiprávne, ale miesto výmazu je požadované, zpracovanie iba obmedziť, (***)
Osobné údaje sú už nepotrebné pre účely zpracovania, (****)
alebo pokiaľ bola vznesená námietka proti zpracovaniu, môže mať správca
osobných údajov Osobné údaje iba uložené a dalšie zpracovanie je podmienené
súhlasom, prípadne tým, že tieto údaje je potreba z dôvodu určenia, výkonu
alebo obhajoby právnych nárokov,

PRÁVO NA PRENOSITELNOSŤ údajov, čo znamená, že zákazník má právo
získať svoje Osobné údaje, které poskytol so súhlasom k zpracovaniu, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čiteľnom formáte, a ak je to
technicky možné, aby tieto údaje boli prevedené inému správcovi.
PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU proti zpracovaniu Osobných údajov, čo znamená
možnost podať písomnú či elektronickú námietku proti zpracovaniu Osobných
údajov.
5. Všetky uvedené práva zákazníka je možné uplatniť buď písomnou formou
doporučeným listom zaslaným na adresu sídla správcu osobných údajov, alebo
elektronickou formou na emailovej adrese: znl@znl.sk
6. Zákazník má právo podat sťažnosť proti zpracovaniu Osobných údajov príslušnému
úradu.
7. Osobné údaje zákazníka môžu byť správcom osobných údajov poskytnuté osobám,
které pre neho zabezpečujú marketingové služby.
8. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám z krajín mimo EU a EHP.
9. Na základe zpracovávaných Osobných údajov nedochádza k automatizovanému
rozhodovaniu, ani k profilovaniu.

