INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s požiadavkami Nariadenia 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 len „Nariadenie“), vám týmto
spoločnosť Palm Corp s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, Slovenská republika, IČO:
36 205 931, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 42852/V (ďalej
len „ATRIUM“) poskytuje informácie o pravidlách upravujúcich spracúvanie vašich osobných údajov a o
právach, ktorých nositeľom v tejto súvislosti ste.
Nižšie uvedené pravidlá nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.
Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu a rozsahu spracúvania vašich osobných údajov
spoločnosťou ATRIUM a práv, ktorých nositeľom v tejto súvislosti ste, kontaktujte, prosím, spoločnosť
ATRIUM poštou na nasledujúcej kontaktnej adrese: Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, Slovenská
republika, prípadne kontaktujte zodpovednú osobu spoločnosti ATRIUM e-mailom na e-mailovej adrese
dpo-sk@aere.com alebo písomne na adrese: Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, Slovenská republika.

1.

Identifikácia prevádzkovateľa údajov

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť ATRIUM.

2.

Účely a právny základ spracúvania vašich osobných údajov
a) Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v procese registrácie na odber informačného newslettera budú na základe vami udeleného súhlasu spracúvané na marketingové účely, vrátane
pravidelného zasielania newsletter-a obsahujúceho informácie o novinkách, zmenách, udalostiach
či akciách v príslušnom nákupnom centre (ďalej len „Newsletter“) na e-mailovú adresu vami
uvedenú v registračnom formulári, zasielania informácií o špeciálnych ponukách spoločnosti
ATRIUM a jej obchodných partnerov v nákupných centrách skupiny ATRIUM a zasielania
informácií o akciách organizovaných, spoluorganizovaných či podporovaných skupinou ATRIUM
alebo jej obchodnými partnermi v nákupných centrách skupiny ATRIUM (článok 6, ods. 1, písm. a)
Nariadenia).
b) V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné spracúvať vaše osobné údaje na iné, než vyššie
uvedené účely, pokiaľ je to nevyhnutné na sledovanie oprávnených záujmov skupiny ATRIUM
(článok 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia), predovšetkým na nasledujúce účely:
(i) priamy marketing vrátane prepojenia vašich údajov s inými údajmi, ktorými skupina
ATRIUM a/alebo spoločnosť ATRIUM disponuje na rovnaké účely spracúvania a službami
poskytovanými skupinou ATRIUM podľa preferencií zákazníkov nákupných centier
ATRIUM;
(ii) analýza informácií o vašej registrácii na odber určitého Nesletter-a príslušného nákupného
centra, a to s cieľom zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných skupinou ATRIUM;
(iii) prešetrenie reklamácií a sťažností a doručovanie písomností;
(iv) činnosti súvisiace s uplatňovaním a obhajovaním právnych nárokov;
(v) archivácia a zodpovednosť podľa požiadaviek Nariadenia.

c) V ostatných prípadoch budú vaše osobné údaje spracúvané iba na základe vopred udeleného
súhlasu, a to v rozsahu a na účely uvedené v takomto súhlase.
3.

Povinnosť poskytnúť spoločnosti ATRIUM osobné údaje

Osobné údaje sú poskytované dobrovoľne v rozsahu, v ktorom sú takéto osobné údaje získané na základe
udeleného súhlasu.
4.

Príjemcovia osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov na účely uvedené v bode 2., môžu byť vaše osobné údaje
poskytnuté nasledujúcim príjemcom či kategóriám príjemcov:
a) verejným orgánom a subjektom verejnej správy, prípadne subjektom povereným verejnými
orgánmi, a to v rozsahu a na účely vyplývajúce z právnych predpisov;
b) subjektom spriazneným so spoločnosťou ATRIUM v rámci zdieľania informácií a plnenia
oznamovacích povinností;
c) subjektom, ktoré skupine ATRIUM poskytujú podporu v súvislosti s jej obchodnými procesmi,
vrátane subjektov spracúvajúcich osobné údaje pre skupinu ATRIUM (tzv. sprostredkovatelia
údajov).
5.

Doba spracúvania osobných údajov

Na základe vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje spracúvané
a uchovávané až do okamihu odvolania tohto súhlasu, a následne len po dobu nevyhnutnú z hľadiska účelov
uvedených v bode 2., t. j. v rozsahu požadovanom právnymi predpismi alebo za účelom oprávnených
záujmov skupiny ATRIUM a/alebo spoločnosti ATRIUM v postavení prevádzkovateľa údajov v rozsahu
uvedenom vyššie v bodoch 2. b) (iii) a (iv).
6.

Automatizované spracúvanie osobných údajov a profilovanie

Profilovaním sa rozumie akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré
pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa
fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich
s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami,
spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.
Vaše osobné údaje nebudú využívané na automatizované rozhodovanie v súvislosti s vami, ani na
profilovanie, pokiaľ by tieto činnosti mohli mať pre vás právne účinky či podobne závažný vplyv. Na
marketingové a analytické účely uvedené v bode 2. b), môžu byť vaše osobné údaje (vrátane údajov ohľadom
vašej registrácie na odber určitého Newsletter-a príslušného nákupného centra) používané na profilovanie
za účelom nastavenia služieb poskytovaných skupinou ATRIUM podľa preferencií zákazníkov nákupných
centier ATRIUM (t. j. profilovanie nebude základom pre rozhodovanie, ktoré by pre vás mohlo mať právne
účinky či podobne závažný vplyv).
7.

Práva dotknutej osoby

ATRIUM vás týmto uisťuje, že akákoľvek dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spoločnosť ATRIUM
spracúva, má príslušné práva vyplývajúce z Nariadenia. Ste teda nositeľom nasledujúcich práv:
a) Práva na prístup k svojim osobným údajom vrátane práva získať kópiu týchto údajov;

b) Práva na opravu svojich osobných údajov, pokiaľ sú tieto osobné údaje nesprávne či neúplné;
c) Práva na vymazanie osobných údajov (tzv. „práva na zabudnutie“), pokiaľ: (i) už údaje nie sú
potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané; (ii) dotknutá osoba odvolá svoj
súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a pre spracúvanie neexistuje žiadny iný právny
základ; (iii) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu svojich osobných údajov; (iv) údaje sa
spracúvali nezákonne; (v) údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť; (vi) osobné
údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti;
d) Práva na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ: (i) dotknutá osoba napadne správnosť
osobných údajov; (ii) spracúvanie osobných údajov je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti
vymazaniu predmetných osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
(iii) prevádzkovateľ údajov už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba
ich potrebuje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) dotknutá
osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na
strane prevádzkovateľa údajov prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;
e) Práva na prenosnosť osobných údajov, pokiaľ: (i) je spracúvanie založené na zmluve uzatvorenej
s dotknutou osobou alebo na súhlase udelenom dotknutou osobou; a (ii) spracúvanie sa vykonáva
automatizovanými prostriedkami;
f)

8.

Práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania, pokiaľ: (i) existujú dôvody
týkajúce sa vašej konkrétnej situácie a predmetné osobné údaje sú spracúvané na základe
nevyhnutnosti na účely oprávnených záujmov spoločnosti ATRIUM uvedených vyššie v bode 2.;
alebo (ii) údaje sú spracúvané na účely priameho marketingu.
Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V rozsahu, v akom ste udelili svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ste takisto oprávnení tento svoj
súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
9.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov zo strany spoločnosti ATRIUM prebieha v
rozpore s ustanoveniami Nariadenia, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
10.

Prenos osobných údajov subjektom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

Spoločnosť ATRIUM môže v nevyhnutných prípadoch odôvodnených okolnosťami preniesť vaše osobné
údaje subjektu so sídlom mimo EHP, konkrétne na Jersey.
Prenos osobných údajov na Jersey bude vykonávaný v súlade s Rozhodnutím Komisie zo dňa 8. mája 2008
podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov v Jersey.
Pri prenose týchto osobných údajov spoločnosť ATRIUM zabezpečí dostatočné štandardy ochrany vašich
osobných údajov.
Prostredníctvom spoločnosti ATRIUM ste oprávnení získať kópie takýchto údajov.

