Oznámenie dotknutej osobe
Informácia o spracúvaní osobných údajov
podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
Na základe ustanovenia § 15 Zákona 122/2013 Z. z. v znení zákona 84/2014 Z. z. Vám ako dotknutej osobe
oznamujeme nasledovné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov:
Názvy IS:

Zmluvní partneri
Priamy marketing (iba v prípade súhlasu dotknutej osoby)

Prevádzkovateľ:

AUTOPOLIS, s. r. o.

Sprostredkovatelia:

Autorizovaní predajcovia a opravcovia motorových vozidiel zn. Hyundai so sídlom na území
Slovenskej republiky a osoby zabezpečujúce pre Prevádzkovateľa prieskum trhu a verejnej
mienky so sídlom na území Slovenskej republiky a/alebo v členskom štáte Európskej únie

Spracúvanie v mene iného
prevádzkovateľa:

Osobné údaje sa poskytujú osobám, pre ktoré prevádzkovateľ získava osobné údaje poskytovateľom leasingu a importérom, ktorí poskytujú globálnu záruku.

Účel spracovania:

IS Zmluvní partneri: Evidencia zmluvných partnerov a fyzických osôb konajúcich v mene
zmluvných partnerov.
IS Priamy marketing: priame informovanie zákazníkov o ponukách.

Zoznam (rozsah)
spracúvaných údajov:

titul, meno, priezvisko, doručovacia adresa dotknutej osoby, adresa elektronickej pošty, telefónne
číslo

Povinné / dobrovoľné
poskytovanie údajov:

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
IS Zmluvní partneri: poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy,
v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán.

Spracúvanie na základe
osobitného zákona:

Nie

Spracúvanie na základe
súhlasu dotknutej osoby:

IS Zmluvní partneri: nie
IS Priamy marketing: áno

Tretie strany, ktorým budú
poskytnuté osobné údaje:

Osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám.

Príjemcovia, ktorým budú
osobné údaje sprístupnené:

Súdy, súdni exekútori,
orgány činné v trestnom konaní

Zverejňovanie:

- nezverejňujú sa -

Krajiny, do ktorých budú
osobné údaje prenášané

- žiadne -

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo (na základe písomnej žiadosti):
* vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
* vyžadovať informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
* vyžadovať informácie o zdroji osobných údajov,
* vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
* vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov,
* vyžadovať likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona,
* vyžadovať blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti,
* namietať voči spracovaniu osobných údajov, pri ktorom dôjde k neoprávnenému zasahovaniu
do práv a právom chránených záujmov.

Osobitná informácia:

Prevádzkovateľ nevydáva v predmetnom účele spracovania žiadne rozhodnutia výlučne na
základe úkonov automatizovaného spracúvania podľa ust. § 28 ods. 5 Zákona 122/2013 Z. z.
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