Prihlásením sa k odberu marketingových informácií (zaškrtnutím check-boxu pri registrácii s popisom „Chcem
občas dostávať zľavy a užitočné tipy e-mailom a súhlasím so spracovaním údajov na tento účel“ alebo zapísaním
svojej e-mailovej adresy do políčka v spodnej časti titulnej strany s názovom „Získajte zľavu 5 % ihneď“,
potvrdením check-boxu a stlačením tlačidla „Odoberať“ ) vyjadrujete súhlas s tým, aby vám prevádzkovateľ DR
THEISS SK s.r.o., Nádražná 1665/34, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 52 096 530 (ďalej len „prevádzkovateľ“)
poskytoval marketingové informácie formou e-mailových správ doručovaných do vášho emailu. Reklamné
a marketingové správy budú najmä o novinkách v ponuke, akciách, súťažiach, špeciálnych ponukách, sezónnych
ponukách, elektronické zľavové kódy na použitie pri nákupe, otázky k spokojnosti s produktami a podobné.
Po udelení súhlasu bude prevádzkovateľ spracúvať vaše osobné údaje ako údaje dotknutej osoby na účely
marketingu v rozsahu: e-mail.
Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov na uvedený účel je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6
ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej
len “GDPR“ alebo „Nariadenie“). Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v súlade s Nariadením a
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
“ZOOÚ“)..
Vaše osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté nasledujúcim príjemcom: subjektom, ktorým prevádzkovateľ
poskytuje údaje na základe ex offo; externá spoločnosť MATATE s.r.o., IČO: 28775585 zabezpečujúca servis
funkčnosti e-shopu; spoločnosť zabezpečujúca služby MailChimp (Ide o aplikáciu, ktorá slúži na spravovanie a
zasielanie elektronickej pošty na adresu dotknutej osoby. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket
Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty
americké)
Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny sa uskutočňuje do USA na základe štandardných zmluvných
doložiek a to v prípade účelu č. 5 (strana 5). Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom služby MailChimp,
ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty na Vašu adresu - newslettre. Táto služba je
prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite
5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké. Podrobnosti o štandardných zmluvných doložkách
a podmienkach spracúvania sú uvedené https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, inak doba platnosti súhlasu uplynie
automaticky okamihom skončenia zasielania informácií/newslettrov elektronicky.
Osobné údaje bude spracúvať prevádzkovateľ, ktorého možno kontaktovať prostredníctvom zodpovednej osoby
na adrese: gdpr@naturwaren-theiss.sk alebo poštou/osobne na adrese sídla prevádzkovateľa.
Zároveň beriete na vedomie, že máte ako dotknutá osoba právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k
osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú; právo na ich opravu, vymazanie; obmedzenie spracúvania, právo
na prenosnosť údajov v prípade automaticky spracúvaných osobných údajov. Ako dotknutá osoba ste oprávnený
kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase
udelenom pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
V súvislosti so zasielaním marketingových informácii môžu vaše údaje podliehať profilovaniu za účelom
poskytnutia relevantných marketingových informácii. V rámci profilovania sa prostredníctvom špecifického
softvérového riešenia zohľadňujú základné informácie o vás ako aj vaše používateľské aktivity vykonané pri
používaní služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Pri tomto profilovaní vykonávanom za účelom poskytnutia
relevantných marketingových informácii, nejde o automatizované individuálne rozhodovanie v zmysle GDPR.
Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Súhlas
môžete odvolať nasledujúcimi spôsobmi:
• v každom e-maile je ponúknutá možnosť jednoducho sa odhlásiť z odberu marketingových informácii,
• osobitným e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu: gdpr@naturwaren-theiss.sk,

•

poštou alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa.

Viac o ochrane osobných údajov nájdete na http://theiss-eshop.matate.sk/ochrana-osobnych-udajov

