Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely
Zaškrtnutím príslušného políčka pod registračným formulárom na našej webovej stránke
www.contigdpr.sk dávate spoločnosti Continental Barum s.r.o. so sídlom Objízdná 1628,
765 02 Otrokovice, IČO: 45788235, zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Brne,
sp. zn. C 150 57 (ďalej len „my“ alebo „spoločnosť“), ako prevádzkovateľovi osobných
údajov, súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Týmto údajom je Vaša e-mailová
adresa (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje spracúvame na marketingové účely.
Marketingové účely zahŕňajú:
- zasielanie newsletterov a iných obchodných oznámení informujúcich o ponuke našich
produktov či služieb, tipoch a zaujímavostiach, výsledkoch nezávislých testov,
rôznych výhodách a možnostiach účasti v súťažiach a iných akciách našej spoločnosti.
Vaše osobné údaje môžu byť za uvedenými účelmi odovzdané našim povereným zmluvným
partnerom (sprostredkovateľom), napr. spoločnostiam zabezpečujúcim konanie súťaží alebo
rozosielanie ponúk tovaru a služieb. Zoznam týchto zmluvných partnerov nájdete na adrese:
https://www.continental-pneumatiky.cz/osobni/pravidla-ochrany-udaju/agentury-cz
Vyššie uvedené spracúvanie osobných údajov uskutočňujeme na základe Vášho súhlasu, ktorý
ste vyjadrili prihlásením na odber newsletteru a zaškrtnutím príslušného políčka registračného
formulára. Napriek tomu, že je poskytnutie Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely
celkom dobrovoľné, bez ich poskytnutia Vám nemôžeme zasielať obchodné oznámenia.
Tento súhlas je daný dobrovoľne na dobu 4 rokov od jeho udelenia, pokiaľ nebude odvolaný
skôr.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať, alebo nás informovať, že si neprajete, aby
sme Vaše osobné údaje ďalej spracúvali na konkrétne účely, a to prostredníctvom
žiadosti/oznámenia zaslaného e-mailom na adresu: ochranadat@continental.cz. Odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočnilo
pred takýmto odvolaním. Z dôvodu plnenia povinností podľa predpisov o ochrane osobných
údajov budeme primeranú dobu po odvolaní Vášho súhlasu spracúvať údaje o tom, že ste
súhlas udelili alebo odvolali, a to za účelom preukázania, na akom základe Vám zasielame
naše obchodné oznámenia. V prípade odvolania Vášho súhlasu s odberom obchodných
oznámení budeme aj naďalej spracúvať Vašu e-mailovú adresu za účelom vylúčenia toho, aby
sme Vás opätovne kontaktovali za účelom ponúkania tovaru alebo služieb. V rámci odvolania
Vášho súhlasu nás však môžete informovať, že si neprajete, aby sme Vaše osobné údaje na
tieto evidenčné účely spracúvali.

1

Čo by ste ďalej mali vedieť o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov?
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade
s všeobecným nariadením o ochrane údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679, ďalej len „GDPR“). Zaistíme, že po celú dobu spracúvania a uchovávania budú
Vaše osobné údaje zabezpečené proti strate alebo neoprávneným zásahom a nebudú
sprístupnené neoprávneným osobám.
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V súlade s GDPR máte vo vzťahu k nám, ako k prevádzkovateľovi osobných údajov,
nasledujúce práva:
a) žiadať prístup k svojim osobným údajom, tzn. môžete od nás získať potvrdenie o tom,
či sú alebo nie sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak áno, máte právo
získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám vymenovaným
v článku 15 GDPR;
b) žiadať opravu nesprávnych osobných údajov podľa článku 16 GDPR;
c) žiadať vymazanie osobných údajov, ak sú dané dôvody uvedené v článku 17 GDPR;
d) žiadať obmedzenie spracúvania v prípadoch upravených v článku 18 GDPR;
e) získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a
strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi,
a to za podmienok uvedených v článku 20 GDPR; a
f) namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov podľa článku 21 GDPR
z
dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.
Ďalej máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na orgán dozoru – Úrad na ochranu osobných
údajov – pokiaľ sa domnievate, že Vaše práva na ochranu osobných údajov boli porušené.
Vyššie uvedené práva môžete uplatniť prostredníctvom zaslania Vašej žiadosti alebo námietky
e-mailom na adresu: marketing@continental.cz. Po obdržaní Vašej žiadosti alebo námietky
Vám poskytneme informáciu o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu, najneskôr do
1 mesiaca od obdržaní žiadosti; túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na
zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Pokiaľ žiadosti o prijatie opatrení
nevyhovieme, informujeme Vás o dôvodoch neprijatia opatrení, a to neodkladne, najneskôr do
1 mesiaca od prijatia žiadosti.
Pokiaľ máme pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť podľa tohto
odstavca, môžeme chcieť po žiadateľovi dodatočné informácie na potvrdenie jeho totožnosti.
V prípade, že je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pretože sa opakuje,
môžeme odmietnuť žiadosti vyhovieť, alebo uložiť primeraný poplatok za jej vybavenie.
Zaškrtnutím príslušného políčka potvrdzujete, že ste sa zoznámili s týmto dokumentom,
že ste všetkým tu uvedeným informáciám porozumeli a že súhlasíte so spracúvaním
Vašich osobných údajov na marketingové účely.

