SÚHLAS SO ZASIELANÍM MARKETINGOVÝCH MATERIÁLOV
Zaškrtnutím políčka súhlasu so zasielaním marketingových materiálov, umiestneného v závere registračného
formulára, dobrovoľne a informovane súhlasíte, že Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová
adresa budú spracúvané na účely priameho marketingu v zmysle § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách v nadväznosti na § 3 ods. 3 a nasl. zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení ste oprávnený(á)
kedykoľvek odvolať, a to písomne listom na adresu sídla usporiadateľa TP Vision Europe B.V., Prins Bernhardplein
200, 1097 JB Amsterdam, Holandsko či prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu usporiadateľa
philips.sk@tpv-tech.com alebo v rámci adresy uvedenej v samotnom obchodnom oznámení, ktoré Vám bude
zaslané.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady EÚ č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe
týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "GDPR") sa udeľuje na účel priameho marketingu, najmä
na:
-

zasielanie vybraných propagačných materiálov s ponukou výrobkov a služieb usporiadateľa, resp. koncernu
alebo skupiny TP Vision, a to všetkými prostriedkami vrátane použitia elektronických prostriedkov
komunikácie v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách,
zasielanie neadresných obchodných oznámení, vrátane použitia elektronických prostriedkov komunikácie;
uskutočnenie prieskumu a vyhodnotenia trhu;
zaradenie do marketingovej databázy pre profilovanie a priamy marketing.

-

Osobné údaje budú spracúvané maximálne po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do odvolania
súhlasu. Obchodné oznámenia elektronickými prostriedkami budú zasielané iba ak z Vašej strany nedôjde k ich
odmietnutiu.
Poskytnuté osobné údaje usporiadateľ neposkytuje žiadnym tretím osobám okrem prípadov, kedy bude povinný
tieto odovzdať či sprístupniť na základe právnych predpisov či právoplatných a vykonateľných súdnych či iných
podobných rozhodnutí. Usporiadateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácii. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným
spôsobom.
Zaškrtnutím tohto políčka súhlasu zároveň potvrdzujete, že poskytnuté osobné údaje sú presné a zaväzujete sa
svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, ako aj informovať usporiadateľa bez zbytočného odkladu o
zmene vo svojich osobných údajoch a potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 18 rokov.
Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorú je nutné
uviesť do zmluvy. Poskytnutie súhlasu so zasielaním marketingových materiálov a s tým súvisiacim spracúvaním
osobných údajov nie je podmienkou Vašej účasti v akcii. Vo vzťahu k osobným údajom máte právo:
•
•
•

na prístup k osobným údajom, t.j. právo získať od usporiadateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás
týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, ako aj právo na prístup k osobným údajom a k stanoveným
informáciám podľa čl. 15 GDPR;
na opravu, t.j. právo na to, aby usporiadateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré
sa Vás týkajú, a tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR;
na výmaz, t.j. právo na to, aby usporiadateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ak je daný
niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR, t.j. ak (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na
ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) odvoláte súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje
spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie, (iii) vznesiete námietky proti
spracovaniu osobných údajov podľa čl. 21, ods. 1 nariadenia o ochrane osobných údajov a neexistujú žiadne

•

•
•
•
•

prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie, (iv) osobné údaje boli spracovávané protiprávne, (v)
osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve EÚ alebo členského
štátu, ktorá sa na usporiadateľa vzťahuje;
na obmedzenie spracovania v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR, t.j. ak (i) popierate presnosť osobných
údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby usporiadateľ mohol presnosť osobných údajov overiť, (ii)
spracovanie je protiprávne a odmietli ste výmaz osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich
použitia, (iii) usporiadateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale požadujete ich pre
určenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov, a (iv) vznesiete námietku proti spracovaniu podľa čl. 21,
ods. 1 GDPR, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody usporiadateľa prevažujú nad Vašimi;
na prenosnosť osobných údajov za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR,
vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov za podmienok upravených v čl. 21 GDPR,
svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na
súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
predložiť sťažnosť dozornému úradu v prípade, ak sa domnievate, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov
došlo k porušeniu právnych predpisov. Dozorným úradom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Budeme však
radi, ak budete najprv situáciu riešiť s nami prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej nižšie.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom pri spracúvaním Vašich osobných údajov je usporiadateľ akcie:
TP Vision Europe B.V.,
Prins Bernhardplein 200,
1097 JB Amsterdam,
The Netherlands,
reg. no. 850721854
Email: philips.sk@tvp-tech.com
Kontaktná osoba: Bc. Peter Horvát, Country Leader Slovakia
Otázky, žiadosti a sťažnosti vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov je možné usporiadateľovi podať
elektronicky emailom alebo poštou.
Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania,
uvedeného v článku. 22 ods. 1 a 4 GDPR.
Za podmienok stanovených v čl. 34 GDPR usporiadateľ oznámi účastníkovi prípad porušenia bezpečnosti
údajov bez zbytočného odkladu a poskytne všetky stanovené informácie.

