PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súvislosti s prihlásením sa na odber newslettrov od spoločnosti Očná optika SENEC, s.r.o. so sídlom Nám.
1. mája 24, 903 01 Senec, IČO 35 866 551, táto ako prevádzkovateľ spracúva niektoré Vaše osobné údaje.
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) je našim cieľom informovať
Vás v zmysle Nariadenia.
Predmetom úpravy týchto podmienok ochrany osobných údajov (ďalej ako „podmienky“) je oboznámenie
Vás ako dotknutej osoby predovšetkým o tom:
-

na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje,
komu ich môžeme poskytnúť,
aké sú Vaše práva,
kde a ako nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania Vašich
osobných údajov.

Tieto podmienky sa vzťahujú na nasledovné kategórie dotknutých osôb – odoberatelia newslettra.
1. Informácia o Prevádzkovateľovi
1. Prevádzkovateľom je Očná optika SENEC, s.r.o. so sídlom Nám. 1. mája 24, 903 01 Senec, IČO 35
866 551. Prevádzkovateľ je spoločnosť vykonávajúca podnikateľskú činnosť, ktorou je prevádzkovanie
očnej optiky.
2. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov nás môžete
kontaktovať na adrese Očná optika SENEC, s.r.o. so sídlom Nám. 1. mája 24, 903 01 Senec, IČO 35
866 551, email: info@optikasenec.sk, t.č. +421 950 248 511.
2. Aké osobné údaje spracúvame a za akým účelom?
1. Ako prevádzkovateľ spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie
konkrétneho účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny
účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť. Z uvedeného vyplýva, že ak by
ste nám požadované osobné údaje neumožnili spracúvať, nemohli by sme Vám newsletter zasielať.
2. Ako prevádzkovateľ v súvislosti so zasielaním newslettra spracúvame bežné osobné údaje v rozsahu:
meno, priezvisko a emailová adresa.
3. Ako prevádzkovateľ nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov.
4. Vaše osobné údaje spracúvame na základe toho, že ste s tým vyjadrili súhlas (právny základ).
5. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym príjemcom.
6. Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.
7. Doba uchovávania je daná dobou, na ktorú bol Váš súhlas udelený, za predpokladu, že nebude odvolaný
skôr
8. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.
3. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
2. Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo na doplnenie
neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje,
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neváhajte nás, prosím, kontaktovať na adrese Očná optika SENEC, s.r.o. so sídlom Nám. 1. mája 24,
903 01 Senec, IČO 35 866 551, email:info@optikasenec.sk, t.č. +421 950 248 511.
Keďže Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas
kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo
súhlasu pred jeho odvolaním. Váš súhlas je možné odvolať spôsobom ako ste nám ho udelili.
Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, avšak iba v rozsahu, v ktorom to
Nariadenie umožňuje.
Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok
deﬁnovaných Nariadením nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o Vás
spracúvame.
Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov
a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.

