
ZÁSADY OCHRANY A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Úvod

Spoločnosť ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., so sídlom Záluží 1, Litvínov, PSČ 436 70, IČO: 275 97 075, ve veci

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – BENZINA, odštepný závod, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, Česká republika

(ďalej len „Prevádzkovateľ“) je 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“) prevádzkovateľom vami

poskytovaných osobných údajov, na ktorého sa môžete obrátiť v prípade otázok či nezrovnalostí so

spracovaním osobných údajov.

Na zaistenie bezproblémovej komunikácie medzi vami a Prevádzkovateľom bola menovaná zodpovedná

osoba pre ochranu osobných údajov, ktorá je vám v prípade otázok nebo pro výkon vašich práv k dispozícii

na e-maile osobniudaje@orlenunipetrol.cz alebo doručovacej adrese ORLEN Unipetrol RPA s. r. o., Úsek

ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.

Kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ bude pre nižšie uvedené účely spracovávať vaše osobné údaje v rozsahu:

- Identifikačné údaje (meno a priezvisko)

- Kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, doručovací adresa)

- Doplňujúce údaje (kód z účtenky, originál účtenky s akčným kódom, poprípade potvrdení o súhlasu

zákonného zástupca s účastí v Promo akcii v prípade súťažiaceho mladšieho 18 let)

Účely spracovania osobných údajov a ich právny základ

Účelom spracovania vašich osobných údajov je realizácia zmluvného vzťahu v rámci Vaši účasti na Promo

akcii, ktorá je definovaná úplnými pravidlami Promo akcie „Natankuj a staň sa majiteľom Audi!“ (ďalej iba

„Pravidlá“) a s tým súvisiacimi právnymi nárokmi v prípade naplnenia podmienok pre získanie výhry, tj.

realizácia a vyhodnotenie Promo akcie vecne následného zaslaní či predaní výhry.

Právnym základom na spracovanie vašich osobných údajov je splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste

vy ako dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy tzn. prijatí a evidovaní

registračného formulára Promo akcie v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b)

zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytnutí osobných údaju je neobytným požiadavkem pre účasť v Promo akcii, bez poskytnutí osobných

údaju sa není možné Promo akcie zúčastniť či ju zo strany Prevádzkovateľa realizovať.
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Predávaní osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený predávať Vaše osobní údaje v rozsahu, ktorý je neobytný pro realizácii a

vyhodnotení Promo akcie nebo výkon ďalších povinností. Osobní údaje diale Prevádzkoval predáva osobám

zaisťujúcim služby správy internetové stránky www.sutazbenzina.sk, prípadne iným dodávateľom

technológií a poskytovateľom marketingových služieb.

Prevádzkovateľ môže predávať osobní údaje také v prípade plnení právni povinnosti (napr. na žiadosť
Polície SR) nebo pri ochrane svojich práv.

K predaní osobných údaju tretím osobám dochádza vždy v súladu s príslušnými právnymi predpisy a pri

dodržaní najvyšších štandardu ochrany osobných údaju, ktorý zaisťuje radné zachovaní práv a ochranu

Vášho súkromí.

Osobné údaje nebudú odovzdávané do krajín mimo EÚ, EHP či medzinárodným organizáciám.

Vaša práva

Pri splnení príslušných zákonných náležitostí máte k dispozícii nasledujúce práva:

● právo na informáciu o vašich osobných údajoch uložených u nás podľa článku 15 GDPR,

● právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR,

● právo na vymazanie vašich osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR, 

● právo na obmedzenie spracovania vašich údajov podľa článku 18 GDPR,

● právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR,

● právo na námietku podľa článku 21 GDPR,

● právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak máte pocit, že s vašimi osobnými

údajmi sa nenakladá v súlade s právnymi predpismi.

Prostredníctvom kontaktov v úvodu môžete uplatniť vaša práva.

Kritériá na stanovenie trvania uloženia

Prevádzkovateľ bude vaše osobné údaje spracovávať počas nie dlhšej lehoty, než je nevyhnutné pre účely,

pre ktoré sú spracovávané, najdlhšie však počas 2 (dvoch) rokov od začatia Promo akcie.

Potom bude spracovávaný iba obmedzený rozsah osobných údajov počas obmedzenej lehoty 3 (troch) rokov

s cieľom ochrániť práva Prevádzkovateľa (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany orgánu dozoru, obrany proti

dokázateľným nárokom, vymáhania pohľadávok) z titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, dlhšie iba u

výhercov, ak to ukladá zvláštny právny predpis.

Odoslaním registračného formulára Promo akcie potvrdzujete, že iste zoznámen/a se zásadami ochrany a

spracovaní osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate a súhlasíte s nimi.
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