Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov
ÚVOD
Obchodná spoločnosť Financial Report s. r. o., so sídlom Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, IČO: 50
699 938, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 116964/B,
štatutárny orgán: Ing. Filip Schochmann, konateľ (ďalej aj len „Financial Report s.r.o.) pri spracúvaní
osobných údajov dbá na dôsledné dodržiavanie ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov (ďalej len „GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), a to
najmä na dodržiavanie zásad, na ktorých tieto právne predpisy spočívajú. Financial Report s.r.o. pri
spracúvaní osobných údajov dodržiava najmä zásadu zákonnosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu
minimalizácie osobných údajov, zásadu správnosti, zásadu minimalizácie uchovávania, zásadu integrity
a dôvernosti a zásadu zodpovednosti.

Obchodná spoločnosť Financial Report s.r.o. plne rešpektuje súkromie dotknutých osôb, ktorých osobné
údaje spracúva a k ochrane ich osobných údajov pristupuje profesionálne a citlivo, avšak na vykonávanie
svojej podnikateľskej činnosti potrebuje nevyhnutne získavať niektoré osobné údaje. Získavanie
osobných údajov je v rámci činnosti Financial Report s.r.o. realizované aj na účely uvedené v týchto
Podmienkach spracúvania a ochrany osobných údajov (ďalej aj len „Podmienky“). Financial Report s.r.o.
zabezpečuje ochranu všetkých osobných údajov, ktoré sú jej zo strany dotknutej osoby poskytnuté, a to
v súlade s GDPR, Zákonom o ochrane osobných údajov, prípadne ďalšími osobitnými právnymi predpismi
upravujúcimi oblasť ochrany osobných údajov.

Financial Report s.r.o. najmä dbá o to, aby zamedzila vzniku porušenia ochrany osobných údajov, a to
najmä prijatím primeraných bezpečnostných opatrení eliminujúcich vznik náhodného alebo
nezákonného zničenia, straty, zmeny alebo neoprávneného poskytnutia prenášaných, uchovávaných
osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim. Na
tento účel obchodná spoločnosť Financial Report s.r.o. prijala primerané technické, organizačné a
personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Všetky osobné údaje dotknutých osôb sú
uložené na zabezpečenom serveri a Financial Report s.r.o. ynakladá maximálne úsilie na ich ochranu.

Obchodná spoločnosť Financial Report s.r.o. si prostredníctvom týchto Podmienok spracúvania
a ochrany osobných údajov plní svoju informačnú povinnosť, ktorá jej vyplýva z čl. 13 GDPR v spojení s
§ 19 Zákona o ochrane osobných údajov a poskytuje dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov
nižšie uvedené informácie.

Tieto Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie osobných údajov, ktoré
je realizované prostredníctvom webového portálu www.finreport.sk (ďalej len „finreport.sk“), a to
v nasledovných častiach:
-

kontaktný formulár zverejnený na finreport.sk

-

objednávkový formulár na predplatné časopisu Financial Report

-

prihlásenie sa na odoberanie newslettera prostredníctvom finreport.sk a/alebo zasielanie
newslettera na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa

-

registrácia používateľa na finreport.sk

-

zmena registračných údajov na finreport.sk

Tieto Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov zároveň, okrem iného, poskytujú informácie
o spracúvaní a ochrane osobných údajov dotknutých osôb, ktoré využívajú nasledovné samostatné
služby prevádzkovateľa:
-

sú predplatiteľom časopisu Financial Report ako objednávateľ časopisu Financial Report a/alebo
príjemca predplatného časopisu Financial Report

-

využívajú službu redistribúcia článkov portálu www.finreport.sk a/alebo službu poskytovanie
reklamy a inzercie

Podmienky poskytovania vyššie uvedených služieb sú upravené samostatnými Všeobecnými
obchodnými podmienkami, ktoré vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb odkazujú
na tieto Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov, a s týmito tvoria jednotnú právnu úpravu
vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní služby redistribúcia článkov portálu finreport.sk, služby
poskytovanie reklamy a inzercie a pri využívaní predplatného časopisu Financial Report.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v spojení so
Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „Zákon“) poskytuje prevádzkovateľ dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov, ktoré sa jej
týkajú nasledovné informácie:

1. Osobné údaje dotknutej osoby sú na nižšie uvedené účely spracúvané prevádzkovateľom,
ktorého totožnosť a kontaktné údaje sú vymedzené nasledovne:
Obchodné meno:

Financial Report s.r.o.

Sídlo:

Škultétyho 18, 831 03 Bratislava

IČO:

50 699 938

Zápis v OR SR:

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 116964/B

Štatutárny orgán:

Ing. Filip Schochmann, konateľ

E-mail:

inzercia@finreport.sk

Telefónne číslo:

+421 903 012 102

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

2. Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti neustanovil zástupcu prevádzkovateľa podľa čl. 27 GDPR.
Prevádzkovateľ zároveň dôsledne posúdil rozsah a charakter vykonávaných spracovateľských
operácií s ohľadom na povinnosť ustanovenia zodpovednej osoby. Na základe takto zistených
skutočností prevádzkovateľa dospel k záveru, že povinnosť poverenia zodpovednej osoby sa na
prevádzkovateľa nevzťahuje, a v rámci jeho činnosti zároveň v súčasnosti nedošlo k povereniu
zodpovednej osoby. Takéto stanovisko prevádzkovateľa je, s ohľadom na možné zmeny
v spracovateľských operáciách, predmetom aktualizácie a opätovného posudzovania. V prípade,
ak by v neskoršom období došlo k povereniu zodpovednej osoby, prevádzkovateľ oznámi jej
kontaktné údaje prostredníctvom týchto Podmienok, ako aj prostredníctvom portálu
finreport.sk.

3. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ pre výkon určených spracovateľských operácií
a doba spracúvania osobných údajov je v tomto dokumente stanovená jednotlivo pre určené
činnosti prevádzkovateľa. Tieto náležitosti informačnej povinnosti prevádzkovateľa sú
vymedzené v nasledovných častiach týchto Podmienok:
-

kontaktný formulár

-

newsletter

-

registrácia a zmena registračných údajov

-

služba predplatné časopisu Financial Report

-

služba redistribúcia článkov portálu www.finreport.sk

-

služba poskytovanie reklamy a inzercie

4. Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov podľa týchto Podmienok
nasledovné práva:
-

Právo na opravu (čl. 16 GDPR): Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely
spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj
prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

-

Právo na prístup k údajom (čl. 15 GDPR): Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo
získať prístup k týmto osobným údajom a ďalšie bližšie informácie o spracúvaní stanovené v
GDPR, resp. Zákone o ochrane osobných údajov.

-

Právo na vymazanie - právo „na zabudnutie“ (čl. 17 GDPR): Dotknutá osoba má tiež právo
dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej
týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú
splnené podmienky stanovené v GDPR, resp. v Zákone o ochrane osobných údajov.

-

Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR): Dotknutá osoba má právo na to, aby
prevádzkovateľ v prípadoch stanovených v GDPR, resp. v Zákone o ochrane osobných údajov
obmedzil spracúvanie osobných údajov.

-

Právo namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR): Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať
z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej
týka, v prípade, že je spracúvanie založené na právnom základe uvedenom v GDPR, resp. v
Zákone o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba je zároveň v súlade s čl. 21 GDPR
oprávnená namietať proti priamemu marketingu.

-

Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR): Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré
sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a
strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to
za splnenia Zákonom stanovených podmienok

-

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,
v prípadoch, kedy je spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe, a to bez
toho, aby toto odvolanie malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom
pred jeho odvolaním

-

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR

-

Právo na náhradu škody, vrátane nemajetkovej ujmy, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia
ochrany osobných údajov

-

Dotknutá osoba môže vyššie uvedené práva uvedené uplatniť prostredníctvom žiadosti zaslanej
na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v bode 1
tohto dokumentu. Rovnakým spôsobom môže dotknutá osoba odvolať svoj súhlas so
spracúvaním osobných údajov.

5. Prevádzkovateľ nezamýšľa osobné údaje spracúvané podľa týchto Podmienok a na účely v nich
vymedzené preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

6. Prevádzkovateľ

informuje

dotknutú

osobu,

že

prostredníctvom

osobných

údajov

spracúvaných v súlade s týmito Podmienkami spracúvania a ochrany osobných údajov,
nebude vykonávať automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných
údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak bude mať prevádzkovateľ
v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

8. Osobné údaje získané prostredníctvom webovej stránky finreport.sk a/alebo v súvislosti
s poskytovaním služieb predplatné časopisu Financial Report, služieb redistribúcia článkov
portálu www.finreport.sk a služieb poskytovanie reklamy a inzercie, sú alebo môžu byť
poskytované nasledovným príjemcom:

-

Positive Media s.r.o., so sídlom Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, IČO: 45 921 784, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 68689/B, štatutárny
orgán: Ing. Filip Schochmann

-

Positive s.r.o., so sídlom Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, IČO: 35 919 540, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 34789/B, štatutárny
orgán: Ing. Filip Schochmann, konateľ

-

Positive Services s.r.o, so sídlom Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, IČO: 45573 328,

zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 65268/B, štatutárny
orgán: Ing. Filip Schohmann, konateľ

-

positive software s. r. o., so sídlom Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, IČO: 46 751 581,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
82574/B, štatutárny orgán: Ing. Filip Schochmann, konateľ

9. KONTAKTNÝ FORMULÁR
-

Prostredníctvom webovej stránky www.finreport.sk dochádza k spracúvaniu osobných údajov
v rámci kontaktného formulára.

-

Prevádzkovateľ prostredníctvom kontaktného formulára získava osobné údaje dotknutej osoby
v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefón, prípadne aj v rozsahu osobných
údajov obsiahnutých v doručovanej správe, a to len za predpokladu, že ich spracúvanie je
nevyhnutné na dosiahnutie účelu uvedeného v tomto bode Podmienok. V prípade, ak
spracúvanie osobných údajov obsiahnutých v doručovanej správe nie je nevyhnutné pre
dosiahnutie účelu vymedzeného v tomto bode Podmienok, prevádzkovateľ zaisťuje okamžitý
výmaz a likvidáciu takýchto osobných údajov poskytnutých nad nevyhnutný rámec.

-

Osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára sú spracúvané za účelom
zabezpečenia komunikácie s dotknutou osobou v súvislosti s akýmikoľvek produktmi alebo
službami prevádzkovateľa, ktoré boli predmetom správy odoslanej prostredníctvom
kontaktného formulára, prípadne pre vybavenie iných požiadaviek alebo podnetov dotknutej
osoby obsiahnutých v správe odoslanej prostredníctvom kontaktného formulára.

-

Osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára sú spracúvané na základe čl. 6
ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vyhlasuje,
že pred začatím spracúvania osobných údajov na tomto právnom základe preskúmal, či nad jeho

oprávneným záujmom na spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby neprevažujú záujmy
alebo základné práva a slobody dotknutej osoby. Za týmto účelom zároveň vykonal test
proporcionality.
-

Osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára sú v rámci činnosti
prevádzkovateľa spracúvané po dobu 1 roka odo dňa odoslania správy prostredníctvom
kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke www.fineport.sk.

10. NEWSLETTER
-

Prostredníctvom webovej stránky www.finreport.sk môže dochádzať a/alebo dochádza
k spracúvaniu osobných údajov aj v rámci odoberania newslettera. Zasielanie newslettera
o produktoch a službách prevádzkovateľa, prebiehajúcich alebo plánovaných akciách a/alebo
o ďalších relevantných informáciách súvisiacich s výkonom hlavnej činnosti prevádzkovateľa

-

Za dotknuté osoby považuje prevádzkovateľ nasledovné subjekty:
a) predplatitelia, resp. objednávatelia predplatného
b) registrovaní používatelia
c) dotknuté osoby, ktoré požiadali o zasielanie newslettera prostredníctvom webovej
stránky www.finreport.sk

-

Zasielanie newslettera pre predplatiteľov časopisu Financial Report, resp. objednávateľov
predplatného a registrovaných používateľov je realizované na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
v zmysle ktorého je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú
záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných
údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pred začatím
spracúvania osobných údajov na tomto právnom základe, preskúmal, či nad jeho oprávneným
záujmom na spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby neprevažujú záujmy alebo základné
práva a slobody dotknutej osoby. Za týmto účelom zároveň vykonal test proporcionality.
Z uvedeného

testu

proporcionality,

okrem

iného,

vyplýva,

že

oprávnený

záujem

prevádzkovateľa na zasielaní newslettera pre uvedené dotknuté osoby, je daný existenciou
predchádzajúceho zmluvného vzťahu súvisiaceho so službou predplatné časopisu Financial
Report a/alebo v súvislosti s využívaním používateľského účtu registrovaného užívateľa. Takéto
odôvodnenie aplikácie oprávneného záujmu ako právneho základu pre spracúvanie osobných
údajov spĺňa požiadavku časového aspektu ako aj aspektu kontextu spracúvania OÚ.

-

V prípade, ak osobu prejavujúcu záujem o odoberanie newslettera prostredníctvom webového
portálu finreport.sk, nie je možné zaradiť ani k jednému z vyššie uvedených okruhov dotknutých
osôb (t. j. predplatitelia, resp. objednávatelia predplatného alebo registrovaní používatelia),
nakoľko k prejaveniu jej záujmu o odoberanie newslettera došlo prostredníctvom určeného
osobitného formulára umiestneného na webovej stránke finreport.sk, osobné údaje týchto
dotknutých osôb sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, t. j. na základe dotknutou
osobou udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov. K udeleniu súhlasu so spracúvaním
osobných údajov dochádza prostredníctvom určeného formulára umiestneného na webovej
stránke www.finreport.sk.

-

Bez ohľadu na okruh dotknutých osôb, ako i právny základ spracúvania osobných údajov, sú
osobné údaje dotknutej osoby spracúvané na účely doručovania newslettera o produktoch
a službách prevádzkovateľa, prebiehajúcich alebo plánovaných akciách, resp. o ďalších
informáciách súvisiacich s výkonom hlavnej činnosti prevádzkovateľa.

-

Bez ohľadu na okruh dotknutých osôb, ako i právny základ spracúvania osobných údajov, sú
osobné údaje dotknutej osoby spracúvané v rozsahu e-mailovej adresy, a to za predpokladu
spracúvania týchto osobných údajov za účelom bližšie vymedzeným v predchádzajúcom odseku
tohto bodu Podmienok.

-

Osobné údaje na vyššie vymedzený účel sú v prípade predplatiteľov, resp. objednávateľov
predplatného, spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu, ako i 1 rok po jeho skončení.
V prípade registrovaných používateľov sú osobné údaje spracúvané po dobu trvania registrácie
a v prípade osôb prejavujúcich záujem o odoberanie newslettera prostredníctvom prihlásenia sa
na jeho odber, sú osobné údaje spracúvané po dobu 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu so
spracúvaním osobných údajov alebo do doby odvolania súhlasu so spracúvaním osobných
údajov, a to za predpokladu, že táto skutočnosť nastala skôr.

11. REGISTRÁCIA A ZMENA REGISTRAČNÝCH ÚDAJOV
-

Dotknutej osobe je prostredníctvom webového portálu finreport.sk umožnené registrovať sa
a vytvoriť si vlastný používateľský účet.

-

V prípade, že sa dotknutá osoba rozhodne vytvoriť si vlastný používateľský účet, jej osobné údaje
sú spracúvané v nasledovnom rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, ulica, mesto, PSČ,
krajina, telefón, prípadne informácie o spoločnosti, a to jej názov, IČO a DIČ.

-

Osobné údaje získané prostredníctvom registračného formuláru sú spracúvané na účely
vytvorenia a vedenia používateľského účtu.

-

Osobné údaje na vyššie vymedzený účel sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR,
ktorým je súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.

-

Osobné údaje sú v rámci používateľského účtu spracúvané po dobu trvania tohto
používateľského účtu alebo do doby odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov
v prípade, ak táto skutočnosť nastane skôr. Dotknutá osoba berie na vedomie, že v dôsledku

-

odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov dochádza zároveň k zrušeniu
používateľského účtu.

12. SLUŽBA PREDPLATNÉ ČASOPISU FINANCIAL REPORT
-

Prostredníctvom portálu finreport.sk a na ňom umiestneného objednávkového formulára je
dotknutej osobe umožnené realizovať objednávku predplatného časopisu Financial Report.

-

V takomto prípade sú osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, resp. názov
obchodnej spoločnosti, ulica, mesto, PSČ, krajina, e-mail, telefón a prípadne IČ DPH spracúvané
na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, v zmysle ktorého je spracúvanie osobných údajov
nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Účelom
spracúvania osobných údajov podľa tohto bodu Podmienok je uzatvorenie zmluvy
o predplatnom

prostredníctvom

určenej

objednávky

a plnenie

práv

a povinností

prevádzkovateľa ako poskytovateľa predplatného a dotknutej osoby ako objednávateľa.
-

Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania predplatného a v súlade s premlčacími lehotami
uvedenými vo všeobecne záväznom právnom predpise po skončení využívania služby predplatné
časopisu Financial Report.

-

Prostredníctvom objednávkového formulára je zároveň dotknutej osobe umožnené zadať
osobné údaje doručovacej adresy. V prípade, pokiaľ je adresa trvalého pobytu dotknutej osoby
odlišná od doručovacej adresy, predmetom spracúvania osobných údajov sú aj tieto doručovacie
údaje. V prípade, pokiaľ dotknutá osoba realizuje objednávku predplatného časopisu Financial
Report v prospech tretej osoby, ktorej doručovacie údaje zadáva do doplnkového formulára
objednávky, sú predmetom spracúvania aj osobné údaje takejto dotknutej osoby. Spracúvanie
je v takomto prípade realizované na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je oprávnený

záujem prevádzkovateľa. Osobné údaje takejto dotknutej osoby, ktorej má byť doručované
predplatné časopisu Financial Report sú spracúvané v súlade s dobou vymedzenou v tomto bode
Podmienok.
-

V prípade, pokiaľ dochádza k uskutočneniu objednávky predplatného časopisu Financial Report
iným spôsobom, ako prostredníctvom objednávkového formulára umiestneného na portáli
finreport.sk, vzťahujú sa tieto Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov primerane aj
na takto uskutočnenú objednávku.

-

Tento bod Podmienok dopĺňa Všeobecné obchodné podmienky pre službu predplatné časopisu
Financial Report.

-

Prevádzkovateľ umožňuje uskutočňovať objednávku predplatného časopisu Financial Report
prostredníctvom dvoch samostatných služieb:
o

služba

Predplatné

časopisu

Financial

Report

(dostupné

aj

na

www.finreport.sk/jednotka)

o

služba

Daruj

predplatné

časopisu

Financial

Report

(dostupné

aj

na

www.finreport.sk/dar).
-

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci poskytovania vyššie uvedených služieb
sú alebo môžu byť obsiahnuté v samostatných dokumentoch:
o

Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov pri poskytovaní služby Jednotka predplatné časopisu Financial Report

o

Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov pri poskytovaní služby Daruj
predplatné

-

Vyššie uvedené dokumenty upravujúce oblasť ochrany a spracúvania osobných údajov pri
využívaní služieb prevádzkovateľa majú prednosť pred týmito Podmienkami

13. SLUŽBA REDISTRIBÚCIA ČLÁNKOV PORTÁLU WWW.FINREPORT.SK
-

Na základe objednávky dotknutej osoby a následnej vzájomnej dohody dotknutej osoby
a prevádzkovateľa je dotknutej osobe umožnené využívanie služby redistribúcia článkov portálu
www.finreport.sk

-

Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom pre uskutočnenie
objednávky. Účelom spracúvania osobných údajov je uskutočnenie objednávky a plnenie práv
a povinnosti prevádzkovateľa ako poskytovateľa služby redistribúcia článkov portálu
www.finreport.sk a dotknutej osoby ako objednávateľa tejto služby.

-

Osobné údaje sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, v zmysle ktorého je
spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy.

-

Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané po dobu využívania služby redistribúcia článkov
portálu www.finreport.sk a v súlade s premlčacími dobami vymedzenými vo všeobecne
záväznom právnom predpise, ktoré začínajú plynúť po ukončení poskytovania služby.

-

Tento bod Podmienok dopĺňa Všeobecné obchodné podmienky pre službu redistribúcia článkov
portálu www.finreport.sk a službu poskytovanie reklamy a inzercie.

14. SLUŽBA POSKYTOVANIE REKLAMY A INZERCIE
-

Na základe objednávky dotknutej osoby a následnej vzájomnej dohody dotknutej osoby
a prevádzkovateľa je dotknutej osobe umožnené využívanie služby poskytovanie reklamy
a inzercie.

-

Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom pre uskutočnenie
objednávky. Účelom spracúvania osobných údajov je uskutočnenie objednávky a plnenie práv
a povinnosti prevádzkovateľa ako poskytovateľa služby poskytovanie reklamy a inzercie
a dotknutej osoby ako objednávateľa tejto služby.

-

Osobné údaje sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, v zmysle ktorého je
spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy.

-

Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané po dobu využívania služby poskytovanie reklamy
a inzercie a v súlade s premlčacími dobami vymedzenými vo všeobecne záväznom právnom
predpise, ktoré začínajú plynúť po ukončení poskytovania služby.

-

Tento bod Podmienok dopĺňa Všeobecné obchodné podmienky pre službu redistribúcia článkov
portálu www.finreport.sk a službu poskytovanie reklamy a inzercie.

15. Poskytnutie osobných údajov na účely vymedzené v bode 9 - 14 Podmienok nie je zákonnou
podmienkou. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou podmienkou výlučne pre poskytovanie
služby predplatné časopisu Financial Report, pre poskytovanie služby redistribúcia článkov
portálu www.finreport.sk a poskytovanie služby reklama a inzercia. Dotknutá osoba je povinná
poskytnúť osobné údaje výlučne v prípade, pokiaľ je ich poskytnutie zmluvnou podmienkou.
Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvy a poskytnutia
vyššie uvedených služieb.

V Bratislave dňa 25.05.2018
Financial Report, s.r.o.
Ing. Filip Schochmann, konateľ

