Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov
pri poskytovaní služby Daruj predplatné
(ďalej len „Podmienky“)

1. Obchodná spoločnosť Positive Media s.r.o. (bližšie definovaná v bode 5 týchto Podmienok) ako
vydavateľ periodickej tlače Financial Report umožňuje v súlade so Všeobecnými obchodnými
podmienkami pre službu „Daruj predplatné“ darovať predplatné časopisu Financial Report.
2. V súvislosti s poskytovaním služby uvedenej v bode 1 Podmienok dochádza k spracúvaniu
osobných údajov:
-

darcu predplatného ako objednávateľa služby

-

obdarovaného ako príjemcu služby

3. Obchodná spoločnosť Positive Media s.r.o. si prostredníctvom týchto Podmienok plní svoju
povinnosť, ktorá jej vyplýva z čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej len „GDPR“) poskytovať dotknutým osobám pri získavaní ich osobných údajov stanovené
informácie.
4. Vzhľadom na skutočnosť, že obdarovanému ako príjemcovi služby nie je možné poskytnúť
informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle bodu 3 Podmienok v čase ich získania od
darcu predplatného ako objednávateľa služby, uplatní sa na túto povinnosť prevádzkovateľa
výnimka podľa čl. 14 ods. 5 písm. b) GDPR, a tieto informácie budú príjemcovi služby poskytnuté
bez zbytočného odkladu po tom, ako sa splnenie tejto informačnej povinnosti stane dodatočne
možným, a to doručením týchto informácií na e-mailovú adresu príjemcu služby alebo ako
súčasť doručeného predplatného časopisu Financial Report.
5. Osobné údaje objednávateľa služby a príjemcu služby sú spracúvané prevádzkovateľom:
Totožnosť prevádzkovateľa:
Obchodné meno:

Positive Media s.r.o.

Sídlo:

Škultétyho 18, 831 03 Bratislava

IČO:

45 921 784

Zápis v Obchodnom registri SR:

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 68689/B

Štatutárny orgán:

Ing. Filip Schochmann, konateľ

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
E-mail:

inzercia@finreport.sk

Telefón:

+421 903 012 102

6. Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti neustanovil zástupcu prevádzkovateľa podľa čl. 27 GDPR.
7. Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti nepoveril zodpovednú osobu. V prípade, ak by došlo k jej
povereniu v neskoršom období, kontaktné údaje takejto zodpovednej osoby budú zverejnené
na www.finreport.sk.
8. Osobné údaje objednávateľa služby sú spracúvané za účelom poskytnutia služby Daruj
predplatné

a plnenia

záväzkov

prevádzkovateľa

a objednávateľa

služby

súvisiacich

s objednávkou služby, vrátane uskutočnenia úhrady odmeny za poskytnutie služby, dodanie
služby a vybavovanie prípadných reklamácií. Právnym základom pre spracúvanie osobných
údajov objednávateľa služby je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, v zmysle ktorého je spracúvanie
osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Osobné údaje príjemcu služby sú spracúvané za účelom plnenia objednávky uzatvorenej medzi
objednávateľom služby a prevádzkovateľom. Právnym základom pre spracúvanie osobných
údajov príjemcu služby je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, v zmysle ktorého je spracúvanie nevyhnutné
na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou
prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody
dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou
dieťa.
9. Vzhľadom na skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov príjemcu služby je realizované na
základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe nasledovné
informácie týkajúce sa oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
Oprávnený záujem prevádzkovateľa spočíva v plnení záväzku, ktorý mu vzniká na základe platne
uskutočnenej

objednávky

objednávateľa

služby.

Nesplnenie

záväzkov

vyplývajúcich

z objednávky sa považuje za porušenie zmluvných záväzkov prevádzkovateľa, ktoré zapríčiňuje
alebo môže zapríčiňovať vznik negatívnych následkov, a to tak pre prevádzkovateľa ako aj
objednávateľa služby. Vzhľadom na skutočnosť, že na základe takejto objednávky dochádza
k nadobudnutiu určitého prospechu pre príjemcu služby, prevádzkovateľ vyhodnotil, že
spracúvanie osobných údajov príjemcu služby nepredstavuje žiaden negatívny zásah do ochrany
osobných údajov a/alebo práva na súkromie. Za účelom posúdenia splnenia podmienok pre
aplikáciu tohto právneho základu prevádzkovateľ zároveň uskutočnil test proporcionality.
10. Osobné údaje objednávateľa služby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom:

-

Skupina Positive ako zoskupenie organizačne a vlastnícky prepojených obchodných spoločností,
ktoré zabezpečujú a/alebo môžu zabezpečovať výkon čiastkových úloh súvisiacich
s poskytovaním služby „Daruj predplatné“, pričom sa jedná o nasledovné obchodné spoločnosti:
o

Positive s.r.o., so sídlom Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, IČO: 35 919 540

o

Positive Services s.r.o, so sídlom Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, IČO: 45 573 328

o

positive software s. r. o., so sídlom Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, IČO: 46 751 581

o

Financial Report s. r. o., so sídlom Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, IČO: 50 699 938

Osobné údaje príjemcu služby sú okrem vyššie uvedených príjemcov poskytované externému
dodávateľovi služieb zabezpečujúcich dodanie predplatného časopisu Financial Report:
-

Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., so sídlom Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35
792 281

11. Prevádzkovateľ týmto informuje dotknuté osoby, že v rámci spracúvania osobných údajov podľa
týchto Podmienok nedochádza k prenosu osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej
organizácii.
12. Osobné údaje objednávateľa služby a príjemcu služby sú uchovávané po dobu trvania
zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a objednávateľom služby, t. j. po dobu
poskytovania služby predplatné časopisu Financial Report, a v súlade s premlčacími dobami
určenými vo všeobecne záväznom právnom predpise po zániku tohto zmluvného vzťahu.
13. Objednávateľ služby a príjemca služby majú v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
nasledovné práva:
•

Právo na opravu (čl. 16 GDPR): Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na
účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

•

Právo na prístup k údajom (čl. 15 GDPR): Dotknutá osoba má právo získať od
prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a
ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalšie bližšie
informácie o spracúvaní stanovené v GDPR, resp. Zákone o ochrane osobných údajov.

•

Právo na vymazanie - právo „na zabudnutie“ (čl. 17 GDPR): Dotknutá osoba má tiež
právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať
osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené v GDPR, resp. v Zákone o ochrane
osobných údajov.

•

Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR): Dotknutá osoba má právo na to, aby
prevádzkovateľ v prípadoch stanovených v GDPR, resp. v Zákone o ochrane osobných
údajov obmedzil spracúvanie osobných údajov.

•

Právo namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR): Dotknutá osoba má právo kedykoľvek
namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných
údajov, ktoré sa jej týka, v prípade, že je spracúvanie založené na právnom základe
uvedenom v GDPR, resp. v Zákone o ochrane osobných údajov

•

Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR): Dotknutá osoba má právo získať osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi, a to za splnenia Zákonom stanovených podmienok

•

V prípadoch, kedy je spracúvanie osobných údajov založené na čl. 6 ods. 1 písm. a)
GDPR, ktorým je súhlas so spracúvaním osobných údajov, je dotknutá osoba oprávnená
kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to bez toho, aby toto
odvolanie malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred
jeho odvolaním

•

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR

•

Právo na náhradu škody, vrátane nemajetkovej ujmy, ktorá jej vznikla v dôsledku
porušenia ochrany osobných údajov

Dotknutá osoba môže vyššie uvedené práva uvedené uplatniť prostredníctvom žiadosti zaslanej
na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v bode 5
tohto dokumentu. Rovnakým spôsobom môže dotknutá osoba odvolať svoj súhlas so
spracúvaním osobných údajov.
14. Spracúvanie osobných údajov objednávateľa služby a príjemcu služby je podmienkou pre
uzatvorenie zmluvného vzťahu a poskytovanie služby „Daruj predplatné“. Spracúvanie
osobných údajov je tak zmluvnou požiadavkou a požiadavkou pre uzavretie zmluvy. V prípade
záujmu o využívanie služby „Daruj predplatné“ je objednávateľ služby povinný uviesť osobné
údaje objednávateľa služby ako aj príjemcu služby. V prípade neposkytnutia osobných údajov
nemôže dôjsť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu na službu „Daruj predplatné“ a k jej využívaniu.

15. Prevádzkovateľ neuskutočňuje s osobnými údajmi objednávateľa služby a príjemcu služby
automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

16. V prípade, ak bude mať prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako
ten, na ktorý boli získané poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním
informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie.
V Bratislave dňa 25.05.2018
Positive Media s.r.o.
Ing. Filip Schochmann, konateľ

