
Informácia v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“).

I.
Užívateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi: MaxMarketing, s.r.o., so sídlom: Dunajská 58, 811 08
Bratislava, SR, IČO: 45 307 270, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro,
vl.č.: 61973/B (ďalej len "prevádzkovateľ“) všetky údaje zapísané v Obchodnom registri alebo
Živnostenskom registri slúžiace na daňovú identifikáciu užívateľa, telefónne alebo mobilné číslo a
e-mailovú adresu.

II.
Osobné údaje sú spracúvané za účelom mediálneho poradenstva a konzultácie, distribúcie
a presadzovania tlačových správ, príprav a organizácie novinárskych ciest, organizácie tlačových
konferencií a neformálnych stretnutí s novinármi, organizácie media eventov, návštevy redakcií,
organizácie workshopov a prezentácií, prípravy a organizácie infociest, prípravy a realizácie
reklamných kampaní, online marketingu ako aj sprostredkovaniu kooperácii (spracúvanie osobných
údajov je v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na
účely plnenia zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, ktorých je užívateľ zmluvnou stranou).

Osobné údaje sú spracúvané za účelom vyhotovenia a vedenia evidencie účtovných dokladov
(spracúvanie osobných údajov je v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné na účely splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa).

Osobné údaje sú spracúvané za účelom vytvorenia konta užívateľa, resp. jeho registrácie za účelom
prihlásenia sa do jeho konta užívateľa (spracúvanie osobných údajov je v zmysle článku 6 ods. 1 písm.
a) GDPR - spracúvanie osobných údajov je na základe súhlasu dotknutej osoby). Užívateľ udeľuje
prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu určitú, do splnenia účelu spracúvania osobných údajov
prevadzkovateľom.

III.
Poskytnutie osobných údajov zo strany užívateľa na účely spracúvania podľa článku II. ods. 1 a ods. 2
je povinné, v opačnom prípade, ak nebudú poskytnuté osobné údaje užívateľa nevyhnutné pre tieto
účely, nie je možné platne vstupovať s užívateľom do zmluvných vzťahov a plniť z nich vyplývajúce
zákonné povinnosti. Poskytnutie osobných údajov zo strany užívateľa na účel spracúvania podľa
článku II. ods. 3 je dobrovoľné.

Užívateľ a osoba poverená užívateľom poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za
účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu a ďalšej komunikácie s ním.
Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nemôže riadne plniť zmluvné povinnosti a preto nebude možné s
užívateľom vstúpiť do záväzkového vzťahu.

IV.
Osobné údaje budú uchované po dobu, po ktorú je prevádzkovateľ povinný v stanovenom rozsahu
spracovávať osobné údaje v zmysle osobitných právnych predpisov. Po uplynutí tejto doby budú
bezodkladne zlikvidované.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi užívateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s
platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania
zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov užívateľa v súlade s príslušnými ustanoveniami
ZnOOÚ.



Súhlas so spracovaním osobných údajov môže užívateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas
zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu užívateľom prevádzkovateľovi.

V.
Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje užívateľa spoločnosti vykonávajúcej externý audit a tretej
osobe, ktorá prevádzkovateľovi vedie účtovníctvo. Prevádzkovateľ ďalej sprístupňuje osobné údaje
tretej strane, ak jej takúto povinnosť ukladá všeobecne záväzný právny predpis. Cezhraničný prenos
osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

VI.
Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa má užívateľ právo:
a) na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania

svojich osobných údajov;
b) žiadať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, vo

všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme;

c) namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
d) na prenosnosť osobných údajov;
e) podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 ZnOOÚ.

VII.
Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.


