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INFORMOVANIE A SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
(titulom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na
marketingové účely)
Spracúvanie osobných údajov
Informácie poskytnuté dotknutej osobe pred poskytnutím osobných údajov:
1. identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa: TATRA UNITED CORPORATION, a. s., so
sídlom Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO: 31 382 711, spoločnosť zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č. 744/B. Prevádzka: hotel Magnólia,
Nálepkova 1 , 921 01 Piešťany (ďalej len „prevádzkovateľ“)
2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ
spracúvania osobných údajov: uskutočňovanie marketingovej, reklamnej a propagačnej činnosti,
vrátane priameho marketingu, ponuky produktov a služieb prevádzkovateľa, podpory predaja,
uskutočňovania prieskumov, ankiet, súťaží, zisťovania názorov na spokojnosť s poskytovanými
službami, zasielania propagačných a komunikačných materiálov (vrátane časopisov, newslettrov
a iných). Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.
3. Identifikáciu príjemcu alebo kategória príjemcu: príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ
v pozícii obchodnej spoločnosti poskytujúcej prioritne ubytovacie služby.
4. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii.
5. Doba uchovávania osobných údajov: počas súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných
údajov.
6. Dotknutá osoba má právo:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby,
- na opravu osobných údajov,
- na vymazanie osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- namietať spracúvanie osobných údajov,
- na prenosnosť osobných údajov,
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
- podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
7. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.
8. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou,
ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje.
Následkom neposkytnutia osobných údajov je výlučne nenaplnenie účelu, na ktorý sú osobné
údaje poskytované, uvedené v bode 4 vyššie.
9. Prevádzkovateľ získané osobné údaje nezverejňuje, ani ich neposkytuje tretím stranám alebo
nesprístupňuje iným príjemcom.
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10.Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov tým, že ich chráni pred náhodným,
ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným
prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami
spracúvania. Na tento účel prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne
opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania a vynakladá maximálne úsilie na ich ochranu.
11.Dotknutá osoba vyhlasuje, že súhlasí so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené účely
v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.
12.Dotknutá osoba potvrdzuje, že mu boli poskytnuté všetky informácie v zmysle § 19 zákona č.
18/2018 o ochrane osobných údajov.
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