
1 
31858v1 

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY 

SPOTREBITEĽSKEJ AKCIE NA PODPORU PREDAJA DARČEKOVÝCH KARIET 

EUROPA „ŠIALENE VÝHODNÉ NÁKUPY - CRAZY DAYS“ 

 

Spoločnosť EUROPA SC a. s. Vám týmto v zmysle čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 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) („Nariadenie“) a § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 

predpisov („Zákon“) poskytuje informácie o tom, aké Vaše osobné údaje spracúva, ako 

s nimi zaobchádza, na aké účely ich používa, komu ich môže poskytnúť, kde môžete získať 

informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. 

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť EUROPA SC a. s., so 

sídlom Na Troskách 25/14180, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 712 167, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 937/S, email: 

info@europasc.sk.  

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov: 

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie účasti dotknutej osoby 

na spotrebiteľskej akcii na podporu predaja darčekových kariet EUROPA „Šialene výhodné 

nákupy - Crazy days“. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je dobrovoľný súhlas 

dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, ktorý 

dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi vyznačením políčka súhlasu so spracúvaním 

osobných údajov. 

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov: 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko, email 

a telefónne číslo.  

 

Príjemcovia osobných údajov: 

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby oprávneným subjektom ako sú 

inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo 

zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať 

primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, a to konkrétne:  

1. LOYALTEK S.A., so sídlom Cantersteen 47, 1000 Brusel, Belgické kráľovstvo, 

identifikačné číslo: BE 0820.246.648; 

2. CBRE s.r.o., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 

IČO: 35 819 804, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

Oddiel: Sro, Vložka č.: 24869/B. 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jej príkaz môžu byť jej osobné údaje poskytnuté aj 

ďalším príjemcom. 

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii: 

Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín a/alebo 

medzinárodným organizáciám. 

 

Zdroj osobných údajov: 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby.  
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Doba uchovávania osobných údajov: 

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich 

spracúvania, t. j. účasti dotknutej osoby na spotrebiteľskej akcii na podporu predaja 

darčekových kariet EUROPA „Crazy days“, najviac však po dobu dvoch (2) týždňov po 

ukončení spotrebiteľskej akcie na podporu predaja darčekových kariet EUROPA „Crazy 

days“. 

 

Profilovanie a iné automatizované rozhodovanie: 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevykonáva profilovanie, ani iné 

automatizované individuálne rozhodovanie.  

 

Práva dotknutej osoby: 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú 

o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie 

spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na 

neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, ako aj právo 

na prenosnosť osobných údajov. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním 

požiadavky na email info@europasc.sk alebo na adresu prevádzkovateľa. 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov 

vyznačením políčka odvolania súhlasu alebo zaslaním požiadavky na email 

info@europasc.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 

údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.  

V prípade podozrenia, že jej práva boli porušené, má dotknutá osoba právo podať sťažnosť 

dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so 

sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 

3231 3214, www.dataprotection.gov.sk. 

 

Požiadavka poskytnutia a následky neposkytnutia osobných údajov: 

Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne, t. j. ich 

poskytnutie nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia osobných 

údajov a súhlasu s ich spracúvaním, nebude dotknutá osoba zapojená do spotrebiteľskej akcie 

na podporu predaja darčekových kariet EUROPA „Crazy days“. Ak dotknutá osoba svoj 

súhlas so spracúvaním osobných údajov dodatočne odvolá, bude jej účasť na spotrebiteľskej 

akcii na podporu predaja darčekových kariet EUROPA „Crazy days“ ukončená.   
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SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY 

SPOTREBITEĽSKEJ AKCIE NA PODPORU PREDAJA DARČEKOVÝCH KARIET 

EUROPA „ŠIALENE VÝHODNÉ NÁKUPY - CRAZY DAYS“ 

 

Vyznačením políčka súhlasu so spracúvaním osobných údajov udeľujete ako dotknutá osoba 

prevádzkovateľovi svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním Vašich osobných 

údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 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 § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, pre 

účely Vašej účasti na spotrebiteľskej akcii na podporu predaja darčekových kariet EUROPA 

„Crazy days“.   

 

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať vyznačením 

políčka odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo zaslaním požiadavky na 

email info@europasc.sk. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov vylučuje Vašu 

ďalšiu účasť na spotrebiteľskej akcii na podporu predaja darčekových kariet EUROPA 

„Šialene výhodné nákupy - Crazy days“ a nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 

údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

 

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov pre účely spotrebiteľskej akcie na 

podporu predaja darčekových kariet EUROPA „Šialene výhodné nákupy - Crazy 

days.“ 

 

 

Odvolávam svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre účely 

spotrebiteľskej akcie na podporu predaja darčekových kariet EUROPA „Šialene 

výhodné nákupy - Crazy days.“ 

 

 

 

Dátum: 

 

Podpis:   ______________________ 

Meno a priezvisko: 
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