Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketing (marketingové účely) pre prevádzkovateľa a ich
poskytnutím pre tretie strany
Spoločnosť PORT System s.r.o., so sídlom Kutlíkova 1755/17, 851 02 Bratislava, IČO: 50 439 839, zapísaná v
obchodnom registri vedeným Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 112908/B) (ďalej len
„Poskytovateľ“), je prevádzkovateľom internetového portálu www.portsystem.sk (ďalej len „Internetový
portál“).
Užívateľ Internetového portálu potvrdením tohto súhlasu vyjadruje Poskytovateľovi slobodný a dobrovoľný
súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu: titul, meno a priezvisko, adresa
bydliska, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo, v informačnom systéme "MARKETING" na účely
zasielania marketingových informácií o službách poskytovaných prevádzkovateľom, najmä prostredníctvom
volania, automatických volacích systémov, zasielania elektronickej pošty, vrátane SMS a MMS.
Užívateľ taktiež potvrdením tohto súhlasu vyjadruje prevádzkovateľovi PORT System s. r. o., so sídlom
Kutlíkova 1755/17, 851 02 Bratislava, IČO: 50 439 839 súhlas, aby používal jeho údaje na marketingové účely
(napr. na vypracovanie marketingových ponúk spoločnosti alebo iných osôb). Tento súhlas sa vzťahuje na
údaje získané počas spolupráce s Poskytovateľom. Tento súhlas sa vzťahuje aj na údaje uvedené v
registračných formulároch, Užívateľskom profile a zmluvných dokumentoch.
Užívateľ taktiež potvrdením tohto súhlasu vyjadruje prevádzkovateľovi PORT System s. r. o., so sídlom
Kutlíkova 1755/17, 851 02 Bratislava, IČO: 50 439 839 súhlas, aby poskytla tieto údaje na marketingové účely
týmto tretím osobám: prevádzkovateľom voľne dostupných registrov osobných údajov, inkasné spoločnosti,
banky, poisťovne, finančné inštitúcie, správcovia pohľadávok, reklamné agentúry, finanční sprostredkovatelia,
poradenské služby, audítori, ekonomickí poradcovia alebo sprostredkovatelia na základe zmluvy
s Poskytovateľom.
Súhlas Užívateľ poskytuje slobodne a dobrovoľne na obdobie 5 rokov od dátumu udelenia tohto súhlasu.
Ochrana osobných údajov je upravená v dokumente Informácia o spracúvaní osobných údajov Užívateľov,
ktorý je k dispozícii Užívateľovi pri registrácii.
Poskytnutý súhlas sa nachádza v elektronickej podobe v Užívateľskom profile klienta na www.portsystem.sk.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
b) právo na opravu osobných údajov,
c) právo na prenosnosť osobných údajov
d) kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený
e) právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
f) právo namietať spracúvanie osobných údajov
Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala
svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov, má dotknutá osoba:
a) právo na vymazanie osobných údajov
b) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

