Marketingové podujatia
Návštevník dobrovoľne súhlasí s tým, aby spoločnosti resp. prevádzkovatelia TEMNÉ KECY s.r.o.
Čsl. parašutistov 31 Bratislava , mestská časť Nové Mesto 831 03, IČO 48 163 473, DIČ:
2120069237 , IČ DPH: SK2120069237, IBAN SK6511000000002942039792, spracúvali jeho osobné
údaje v rozsahu meno, priezvisko, fotografia, zvukový, zvukovo – obrazový záznam za účelom
organizovania všetkých podujatí, súťaží a iných marketingových akciách, pri ktorých môžu byť
vyhotovené a uverejnené podobizne návštevníka na sociálnych sieťach a našej webovej stránke za
účelom marketingovej podpory spoločností.
Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Dochádza k
profilovaniu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to,
že poskytnutím osobných údajov našim spoločnostiam nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá
má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo
na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a
právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom
spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru,
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej
žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom
e-mailovej adresy: temnekecy@gmail.com

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá
osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený,
môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:


emailovou správou zaslanou na adresu: temnekecy@gmail.com



telefonicky +421 910 700 306 alebo



zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR –
odvolanie súhlasu“ na obálke.



OZNAM
Na tejto akcii budeme vyhotovovať Vašu podobizeň aj obrazový a obrazovo – zvukový záznam na
účely informovania verejnosti. Fotodokumentáciu budeme zverejňovať na našom webovom sídle a na
našich sociálnych sieťach a na webovom sídle našich partnerov a sociálnych sieťach našich partnerov

V prípade, že si to neželáte, prosím informujte nás o tom na mailovej adrese temnekecy@gmail.com
Viac o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na www.temnekecy.sk

