SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Týmto beriete na vedomie, že udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný úkon,
ktorý je urobený na základe vašej slobodnej vôle a je kedykoľvek odvolateľný.
Týmto udeľujem súhlas spoločnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., so sídlom Záluží 1, Litvínov, PSČ 436
70, IČO: 275 97 075, ve veci UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštepný závod, Milevská 2095/5,
140 00 Praha 4, Česká republika (ďalej len „Prevádzkovateľ“) so spracúvaním mojich osobných
údajov tak, ako sú definované nižšie a za podmienok nižšie uvedených.
Prevádzkovateľ spracúváva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) V
prípade otázok so spracúvaním osobných údajov sa na prevádzkovateľa môžete kedykoľvek obrátiť.
Na zaistenie bezproblémovej komunikácie medzi vami a BENZINOU bol menovaný poverenec pre
ochranu osobných údajov, ktorý je vám v prípade otázok k dispozícii na e-maile
osobniudaje@unipetrol.cz alebo doručovacej adrese UNIPETROL RPA, s. r. o., Odbor ochrany
osobných údajov, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.
I.

Kategórie spracovávaných osobných údajov
Prevádzkovateľ bude pre nižšie uvedené účely spracovávať vaše osobné údaje v rozsahu:
- Identifikačné údaje (meno, priezvisko)
- Kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa)
(ďalej len „Osobné údaje“)

II.

Účely spracúvania osobných údajov a ich právny základ
Účelom spracúvania vašich Osobných údajov je ich využitie na marketingový účely, a to formou
zasielaní noviniek, marketingových oznámení a informácií ohľadom zaujímavých projektov
prevádzkovateľa s počtom 10 (desať) krát v danom roku.
Právnym základom pre spracovanie Osobných údajov je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm.
a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.

III.

Predávaní Osobných údajov
Pri spracovaní Osobných údajov môže dochádzať k ich poskytnutiu tretím stranám, t. j.
sprostredkovateľom osobných údajov. Bezpečnosť vašich Osobných údajov je u našich
sprostredkovateľu zaistené prostredníctvom ich zmluvných záväzkov.
Sprostredkovateľia osobných údajov, ktorí v rámci vyššie uvedeného účelu spracovávajú Osobné
údaje z poverenia prevádzkovateľa, sú konkrétne:
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- ComGate, a. s., Jankovcova 1596/14a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 26508842, ako
technický správca promo akcie
- SCHOLZ & FRIENDS s. r. o., Zlatnická 10, 110 00 Praha 1, IČO: 25798502, ako kreatívna
agentúra
Osobné údaje nebudú odovzdávané do krajín mimo EÚ, EHP či medzinárodným organizáciám

Vaša práva

IV.

Máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, a to písomne
formou doporučeného listu na adresu sídla alebo elektronickej správy na info@benzina.cz . Tento
kontakt je také pro výkon ostatných práv.
Pri odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov je Prevádzkovateľ oprávnený na základe
dôvodných pochybností najskôr overiť vašu totožnosť, a to žiadosťou o poskytnutie dodatočných
informácií nevyhnutných na potvrdenie totožnosti. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných
údajov je právom vám daným a nejde na vašu ťarchu.
Okrem práva na odvolanie vaša ho nám udeleného súhlasu máte pri splnení príslušných
zákonných náležitostí k dispozícii nasledujúce práva:
•
•
•
•
•
•
•

V.

právo na informáciu o vašich Osobných údajoch uložených u nás podľa článku 15 GDPR a §
21 zákona o ochrane osobných údajov,
právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných Osobných údajov podľa článku 16 GDPR
a § 22 zákona o ochrane osobných údajov,
právo na vymazanie vašich Osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR a §
23 zákona o ochrane osobných údajov,
právo na obmedzenie spracovania vašich údajov podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona
o ochrane osobných údajov,
právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona o ochrane osobných údajov,
právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona o ochrane osobných údajov,
právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak máte pocit, že s vašimi
Osobnými údajmi sa nenakladá v súlade s právnymi predpismi.
Kritériá na stanovenie trvania uloženia
Prevádzkovateľ bude vaše Osobné údaje spracovávať počas nie dlhšej lehoty, než je nevyhnutné
pre účely, pre ktoré sú spracovávané alebo do odvolania vášho súhlasu. Súhlas pre zhora uvedený
účel je poskytnutý na 2 (dva) roky.
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