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(ďalej aj „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) 

je  v  zmysle  platnej  právnej  úpravy  na  zasielanie  marketingových  informáciách  o
tovaroch  a službách  spoločnosti  povinná  disponovať  súhlasom  zákazníka  na  ich
zasielanie. Zároveň je spoločnosť podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018
Z.z. v znení neskorších predpisov povinná disponovať súhlasom zákazníka pre uloženie
jeho osobných údajov.

V prípade, ak si kompletné marketingové informácie o tovaroch a službách, novinkách,
aktuálnych zľavách spoločnosti želáte dostávať prostredníctvom elektronickej pošty (e-
mail), môžete spoločnosti dobrovoľný súhlas vyjadriť týmito spôsobmi:

a) registráciou do internetového registračného formulára, kde v časti registrácie môžete
zaškrtnúť voľbu „Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, t.j.  
najmä na zasielanie informácií o nových ponukách tovaru predávajúceho, o zľavách,
výhodách a pod. Zásady ochrany osobných údajov “,
b) pri  prvom  nákupe  tovaru  a služieb  v nákupnom  košíku  v časti  za  obchodnými
podmienkami a to zaškrtnutím voľby „Súhlasím so spracovaním osobných údajov na
marketingové  účely,  t.j.  najmä  na  zasielanie  informácií  o  nových  ponukách  tovaru
predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Zásady ochrany osobných údajov “.
 
Výberom jedného z uvedených spôsobov poskytnete spoločnosti dobrovoľný súhlas so
zasielaním  informácií  o  našich  novinkách  a  iných  obchodných  a  marketingových
informáciách  na  Vami  poskytnutú  e-mailovú  adresu  a zároveň  potvrdzujete,  že  ste
oprávneným užívateľom vloženej e-mailovej adresy (ďalej aj „dotknutá osoba“), a že
ste oprávnený na udelenie takéhoto súhlasu (fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov
veku alebo ak máte menej, ako 16 rokov, disponujete súhlasom zákonného zástupcu). 

Dotknutá  osoba týmto  čestne  prehlasuje,  že  dáva  prevádzkovateľovi  svoj  výslovný
a bezvýhradný písomný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom
rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

Rozsah osobných údajov, ktoré bude spoločnosť spracúvať:
meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, IP adresa a telefónne číslo, dátum a čas
udelenia súhlasu, číslo bankového účtu
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Účel spracúvania osobných údajov: 
zasielanie kompletných obchodných a marketingových informácii o tovaroch a službách
spoločnosti

Právny základ spracúvania osobných údajov: 
§  13  ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  18/2018  Z.z.  o ochrane  osobných  údajov  v znení
neskorších predpisov - súhlas dotknutej osoby
 
Doba spracúvania osobných údajov:  
počas trvania odberu noviniek až do zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osoby 

Spoločnosť  neprenáša  osobné  údaje  dotknutej  osoby  do  tretej  krajiny  alebo
medzinárodnej organizácie.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,
ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných
údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. 

Odvolať súhlas môže dotknutá osoba týmito spôsobmi:

a)  zaslaním  e-mailovej  správy,  v predmete  ktorej  bude  uvedené  slovo  „nezasielať
informácie o nových ponukách tovaru predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. “ na
e-mailovú adresu spoločnosti
b) zakliknutím na adrese: https://unizdrav.sk/newsletter/remove.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až 30 zákona č. 18/2018 Z.z.
upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. 

Ako dotknutá osoba okrem práva na odvolanie súhlasu mám aj: 
- právo na prístup k mojim osobným údajom,
- právo na opravu mojich osobných údajov,
- právo na výmaz mojich osobných údajov, 
- právo na obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov.

Žiadosti o uplatnenie uvedených práv sa posielajú prevádzkovateľovi na adresu sídla
alebo na mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto súhlasu. 

Tiež  ako  dotknutá  osoba  mám právo  podať  návrh  na  začatie  konania  na  Úrad  na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.  
Ďalej ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že: 
a) Prevádzkovateľ  nevykonáva  s  osobnými  údajmi  dotknutých  osôb  cezhraničný
prenos  do  tretej  krajiny  (teda  do  krajiny,  ktorá  nie  je  členským  štátom),  resp.
medzinárodnej  organizácie.  
b) Prevádzkovateľ  nevykonáva  automatizované  individuálne  rozhodovanie  vrátane
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profilovania.  
c) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len oprávnenými osobami (riadne poverení
a poučení zamestnanci vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti).

Príjemcami osobných údajov sú: 
- tretie strany, ktoré majú na údaje nárok na základe osobitných predpisov,
- samotné dotknuté osoby (pri realizácii práva na prístup k svojim osobným údajom)  
- okruh oprávnených osôb prevádzkovateľa, 
- sprostredkovateľ, ak pôsobí, resp. jeho oprávnené osoby. 

Prevádzkovateľ  poskytuje  spracúvané osobné údaje  aj  tretím stranám,  ktoré  nie  sú
považované za  príjemcov, najmä orgánom verejnej moci, ktorým sú údaje poskytované
v súlade so zákonnou  povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje si
žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov a v
súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, a pod.).

Spoločnosť Vám vopred ďakuje za prípadný záujem o zasielanie informácii  o našich
novinkách a iných obchodných a marketingových informáciách.

   _____________________________   

                                  PREVÁDZKOVATEĽ 

          UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
                            Ján Lamanec – konateľ 

V PREŠOVE, DŇA 28.05.2018


