Pravidlá ochrany osobných údajov
Stanovené v súlade s NARIADENÍM 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj
ako „nariadenie GDPR“) a podľa § 13 ods.1 písm. a) zákona číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoOU“).

PREAMBULA
Spoločnosti MARNETT s.r.o. svedčí podľa nariadenia GDPR postavenie Prevádzkovateľa, keďže v
právnom vzťahu s Členom vernostného programu určuje účel a prostriedky spracúvania jeho
osobných údajov.
Členovi vernostného programu ako fyzickej osobe svedčí z dôvodu spracúvania jeho osobných údajov
postavenie dotknutej osoby.
Účelom týchto Pravidiel spracúvania osobných údajov je splnenie všetkých povinností spoločnosti
MARNETT s.r.o.- prevádzkovateľa voči Členovi vernostného programu – dotknutej osobe podľa
nariadenia GDPR a ZoOU.

Obsah:
•

Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – člena
vernostného programu

•

Poučenia

•

Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY ČLENA VERNOSTNÉHO PROGRAMU
1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu
prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno:
MARNETT s.r.o.
Sídlo:
Južná trieda 74, 040 01 Košice
IČO:
44 853 301
Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 24038/V
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba:
Ing. Martina Galociová, martina.galoci@gmail.com
3. Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ
spracúvania:
•
Zaradenie do informačného systému členov vernostného programu
MARNETT
(Čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR - vyjadrenie súhlasu
so spracúvaním osobných údajov na tento konkrétny účel)
•
Vykonávanie priameho marketingu najmä v podobe marketingových
prieskumov telefonicky aj e-mailom, prostredníctvom SMS alebo MMS
správ. Za uvedeným účelom bude MARNETT s.r.o. spracovávať
osobné údaje v osobitnom informačnom systéme pre marketingové
aktivity (ďalej aj ako „IS Marketingové aktivity“)
Čl. 6 ods.1. písm. f) nariadenia GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na
účely oprávnených záujmov spoločnosti MARNETT s.r.o. –
prevádzkovateľa
4. Oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia osoba.

MARNETT s.r.o. – prevádzkovateľ identifikoval svoj oprávnený záujem, na základe
ktorého založil právny titul spracúvania osobných údajov v realizácii priameho
marketingu smerom k členom vernostného programu – dotknutým osobám.
5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:
• spoločnosť MARNETT s.r.o., so sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO:
44 853 301
• spoločnosť ANOVATIVE, s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 43/A, Košice Západ 040 11, IČO: 47 503 009
6. Doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie.
MARNETT s.r.o. bude uchovávať osobné údaje člena vernostného programu –
dotknutej osoby počas členstva vo vernostnom programe.
7. Člen vernostného programu – dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti
MARNETT s.r.o. – prevádzkovateľa:
• prístup k osobným údajom týkajúcim sa jeho osoby
• opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jeho osobných
údajov
• namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov,
• ako aj právo na prenosnosť údajov
8. Ak je spracúvanie založené na súhlase člena vernostného programu – dotknutej
osoby, tá môže kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na
zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
9. Člen vernostného programu - dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie
konania podľa ust. § 100 ZoOU.
10. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou
požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá
osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia
takýchto údajov:
• Poskytovanie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou členstva vo
vernostnom programe spoločnosti MARNETT s.r.o. V prípade neposkytnutia
osobných údajov spoločnosť MARNETT s.r.o. nebude môcť registrovať
subjekty do vernostného programu, keďže nevyhnutnou podmienkou
registrácie je spracúvanie osobných údajov. V tomto zmysle má poskytovanie
osobných údajov charakter zmluvnej požiadavky.
11. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia GDPR a informácie o použitom postupe,
ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú
osobu – člena vernostného programu:
MARNETT s.r.o. – prevádzkovateľ môže vykonávať automatické rozhodovanie
vrátane profilovania na účely realizácie priameho marketingu podľa kritérií určených
spoločnosťou MARNETT s.r.o. – prevádzkovateľa.
Spoločnosť MARNETT s.r.o. určí základné kritériá (frekventovanosť nákupov, objem
nákupov, čas nákupov atď.), podľa ktorých sa bude uskutočňovať automatické
rozhodovanie vrátane profilovania.
Na základe výstupu získaného automatickým rozhodovaním vrátane profilovania
uskutoční spoločnosť MARNETT s.r.o. – prevádzkovateľ úkony priameho marketingu,
v dôsledku ktorých tak dôjde ku kontaktu s členom vernostného programu –
dotknutou osobou.
POUČENIA

Priamy marketing
V zmysle bodu 47 nariadenia GDPR možno spracúvanie osobných údajov na účely
priameho marketingu považovať za oprávnený záujem spoločnosti MARNETT s.r.o. a
to najmä z dôvodu existencie relevantného a primeraného vzťahu, ktorom člen

vernostného programu – dotknutá osoba vystupuje vo vzťahu k spoločnosti
MARNETT s.r.o. – prevádzkovateľ v postavení klienta.
Na základe právneho titulu oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
GDPR a podľa § 13 ods.1 písm. f) ZoOU bude MARNETT s.r.o. spracúvať osobné
údaje aj za účelom vykonávania priameho marketingu v podobe marketingových
prieskumov telefonicky aj e-mailom, prostredníctvom SMS alebo MMS správ. Za
uvedeným účelom bude MARNETT s.r.o. spracovávať osobné údaje v osobitnom
informačnom systéme pre marketingové aktivity (ďalej aj ako „IS Marketingové
aktivity“).
Člen vernostného programu - dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely priameho marketingu,
vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
Ak člen vernostného programu - dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely
priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať
prevádzkovateľom – spoločnosťou MARNETT s.r.o. nesmie ďalej spracúvať osobné
údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré
prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
UDELENIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vyjadrením súhlasu, udeľuje držiteľ MARNETT karty spoločnosti MARNETT s.r.o., v
súlade s ustanovením Článku 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE 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, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a podľa ust. § 13 ods.1
písm. a) zákona číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu
uvedenom pri registrácii do vernostného programu (Pohlavie, Titul, Meno,
Priezvisko, Dátum narodenia, Adresa trvalého pobytu, Telefónne číslo, emailová adresa), ako aj údajov o svojich obchodných zvyklostiach počas celého
trvania členstva v programe MARNETT, a to na účel členstva v programe MARNETT
v súlade s všeobecnými podmienkami členstva uvedenými v registračnom formulári a
na účel zaradenia do informačného systému členov vernostného programu
MARNETT Vernostný systém. Tento súhlas sa udeľuje na dobu určitú, a to na dobu
trvania členstva vo vernostnom programe.
Člen vernostného programu - dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj
súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo
súhlasu pred jeho odvolaním.
Člen vernostného programu – dotknutá osoba vyjadrením súhlasu týmto dáva
výslovný súhlas na automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa
čl. 22 ods.2 písm. c) nariadenia GDPR. Právo vyjadriť svoje stanovisko a právo
napadnúť rozhodnutie je možné uplatniť u zodpovednej osoby:
Ing. Martina Galociová, martina.galoci@gmail.com

