INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
V SÚVISLOSTI S POSKYTNUTÍM VIANOČNEJ ZĽAVOVEJ KUPÓNOVEJ KNIŽKY
Spoločnosť EUROVEA, a. s., Pribinova 10, Bratislava 811 09, IČO: 35825600 (ďalej len „EUROVEA“)
v súlade s 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, (ďalej
len „Nariadenie GDPR“) týmto poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou
EUROVEA pri poskytovaní vianočnej zľavovej kupónovej knižky (ďalej len „Zľavová knižka“) v súvislosti
s akciou s názvom Zľavová knižka (ďalej len „Akcia“), ktorá sa koná v priestoroch obchodného centra
EUROVEA v dňoch 9.12.2021 až 12.12.2021.
AKÝCH KATEGÓRIÍ DOTKNUTÝCH OSÔB SA SPRACÚVANIE TÝKA?
Dotknutou osobou je na účely tejto informácie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej
osobné údaje spoločnosť EUROVEA spracúva prostredníctvom webového sídla www.eurovea.sk (ďalej
len „dotknutá osoba“), t.j. návštevník tohto webového sídla, ktorý má záujem o poskytnutie Zľavovej
knižky umožňujúcej mu zvýhodnené nákupy vo vybraných prevádzkach obchodného centra EUROVEA
počas konania Akcie.
AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SÚ PREDMETOM SPRACÚVANIA?
Osobnými údajmi sú na účely tejto informácie akékoľvek informácie týkajúce dotknutej osoby, ktorú možno
identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je emailová adresa, alebo
odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu,
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu dotknutej osoby.
Rozsah osobných údajov, ktoré sú o dotknutej osobe dostupné iným osobám a subjektom v rámci
webového sídla, je plne závislý aj od úrovne nastavenia súkromia, ktorú si vykonáva priamo
dotknutá prostredníctvom nastavenia spracúvania cookies o ktorých spracúvaní môže dotknutá
osoba slobodne rozhodnúť.
NA AKÉ ÚČELY BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?
Spoločnosť EUROVEA, v súvislosti s poskytnutím Zľavovej knižky umožňujúcej dotknutej osobe
zvýhodnené nákupy vo vybraných prevádzkach obchodného centra EUROVEA počas konania Akcie,
spracúva osobné údaje predovšetkým na účel poskytnutia Zľavovej knižky umožňujúcej dotknutej osobe
zvýhodnené nákupy vo vybraných prevádzkach obchodného centra EUROVEA počas konania Akcie.
Právnym základom spracúvania osobných údajov na webovom sídle www.eurovea.sk na účely vyššie
(t.j. poskytnutie Zľavovej knižky) je čl. 6 písm. a) Nariadenia GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov.
Každá dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie
proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe oprávneného
záujmu spoločnosti EUROVEA, vrátane namietania proti profilovaniu. Spoločnosť EUROVEA nebude
ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže dotknutej osobe nevyhnutné oprávnené dôvody na
spracúvanie, ktoré prevažujú nad jej záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
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AKO BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?
Poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb iným príjemcom: osobné údaje spracúvané
v rozsahu a na účely uvedené vyššie nie sú spoločnosťou EUROVEA poskytované iným príjemcom na
účely ich ďalšieho spracúvania, s výnimkou prípadov ak:
- je poskytnutie osobných údajov nevyhnuté na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti EUROVEA
(v zmysle osobitných právnych predpisov),
- je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov spoločnosti
EUROVEA,
- sú osobné údaje poskytované subjektom, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti
EUROVEA (poverení sprostredkovatelia), ktorých aktuálny zoznam je prístupný na www.eurovea.sk
v sekcii Ochrana údajov.
Zverejňovanie osobných údajov dotknutých osôb: osobné údaje spracúvané v rozsahu a na účely
uvedené vyššie:
- ktoré sú súčasťou súkromných správ a obsahov iných súkromných komunikácií, nie sú spoločnosťou
EUROVEA ďalej zverejňované.
Lehoty uchovávania osobných údajov dotknutých osôb:
Spoločnosť EUROVEA spracúva osobné údaje na vymedzený účel odo dňa udelenia súhlasu dotknutou
osobou do posledného dňa trvania Akcie.
AKÉ PRÁVA MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Dotknutá osoba má právo:
- na informácie o spracúvaní jej osobných údajov,
- získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú,
- požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov,
- požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie
nezákonné,
- namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý
súvisí s konkrétnou situáciou,
- požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch,
- dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému
prevádzkovateľovi,
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na
súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila,
- požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju
výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie
automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto spracúvané. Dotknutá osoba má právo
vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu spoločnosti EUROVEA,
- podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste
výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak
sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi.
Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je:
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika;
- podať žiadosť alebo sťažnosť spoločnosti EUROVEA v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej
osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje
práva, môže tak vykonať:
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o elektronicky na adrese: gdpr@eurovea.com
o písomne na adrese: EUROVEA, a. s., Pribinova 10, Bratislava 811 09
Bližšie informácie o právach dotknutých osôb sú uverejnené na stránke www.eurovea.sk v dokumente
„PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY“
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