Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 7828/19, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 35 887 117, IČ DPH: SK2021832087,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31845/B

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTNUTÝCH PROSTREDNÍCTVOM KONTAKTNÉHO
FORMULÁRA NA WEBSTRÁNKE www.accu-chek.sk:
Spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 7828/19, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 35
887 117, IČ DPH: SK2021832087, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 31845/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré ste zadali
do kontaktného formulára uvedeného na adrese http://www.accu-chek.sk/o-nas/kontaktujte-nas, a to za účelom
vybavenia akéhokoľvek dopytu, otázky alebo sťažnosti zadaného prostredníctvom kontaktného formulára.
Spracúvanie Vašich osobných údajov je vo vzťahu k niektorým žiadostiam, otázkam, podnetom a sťažnostiam
nevyhnutné za účelom ich vybavenia.
ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Na základe Vášho súhlasu budú spracúvané nasledovné typy osobných údajov: titul, meno, priezvisko, titul, emailová adresa, obsah žiadostí, otázok, podnetov a sťažností a odpovedí Prevádzkovateľa (v prípade, ak budú
obsahom správy údaje o Vašom zdravotnom stave, Prevádzkovateľ si Vás dovoľuje upozorniť, že sa jedná
o osobitnú kategóriu osobných údajov, t.j. ide o citlivý osobný údaj, a teda udelením Vášho súhlasu
a poskytnutím takýchto osobných údajov prostredníctvom kontaktného formulára udeľujete aj súhlas so
spracúvaním takejto osobitnej kategórie osobných údajov).
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
K osobným údajom budú mať prístup nasledovné subjekty v rámci skupiny Roche:
•

ROCHE s.r.o., so sídlom Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 49617052,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn. C 13202, a to ako sprostredkovateľ,
ktorý poskytuje služby Prevádzkovateľovi vo vzťahu ku klientom Prevádzkovateľa,

•

Roche Diagnostics Deutschland GmbH, so sídlom Sandhofer Str. 116, 68305 Mannheim, Nemecko, a to
ako sprostredkovateľ, ktorý poskytuje služby Prevádzkovateľovi vo vzťahu ku klientom Prevádzkovateľa.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O PODMIENKACH SPRACÚVANIA
Osobné údaje budú Prevádzkovateľom uchovávané (spracúvané) maximálne po dobu 10 rokov, najviac však na
dobu trvania príslušného účelu spracúvania osobných údajov; po naplnení účelu spracúvania alebo po uplynutí
uvedenej doby alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním budú Vaše osobné údaje zlikvidované.
Osobné údaje sú poskytované dobrovoľne, pričom poskytnutie súhlasu, resp. poskytnutie osobných údajov
môžete odmietnuť. Ich poskytnutie Prevádzkovateľovi nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, alebo
požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, ak neposkytnete súhlas, nebude možné, aby
Prevádzkovateľ vybavil niektoré Vaše žiadosti, otázky, podnety alebo sťažnosti.
Právnym základom spracúvania vyššie uvedených osobných údajov je Váš súhlas udelený
prostredníctvom webovej stránky www.accu-chek.sk. Vami udelený súhlas so spracúvaním osobných
údajov máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho z Vášho súhlasu pred jeho odvolaním, alebo na spracúvanie Vašich osobných údajov na základe
iného právneho základu. Odvolanie súhlasu bude mať za následok likvidáciu Vašich osobných údajov získaných
na uvedený účel, na spracúvanie ktorých nemá Prevádzkovateľ iný právny základ.
Ako dotknutá osoba máte okrem iného právo:
•

požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby,

•

na opravu nesprávnych alebo nepravdivých osobných údajov,

•

na vymazanie osobných údajov, získaných na uvedený účel, na spracúvanie ktorých nemá
Prevádzkovateľ iný právny základ,

•

na obmedzenie spracúvania osobných údajov (na základe ktorého Prevádzkovateľ označí uchovávané
osobné údaje s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti),

•

namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

•

na prenosnosť osobných údajov, t.j. na poskytnutie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné

•

podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom spracúvania osobných údajov (Úrad na ochranu osobných
údajov, viď https://dataprotection.gov.sk/uoou/), resp. podať návrh na začatie konania pred Úradom
ohľadom Vašich práv na ochranu osobných údajov, a to napr. v prípade porušenia Vašich práv ako
dotknutej osoby zo strany Prevádzkovateľa v zmysle § 100 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane
osobných údajov,

•

vrátane ďalších práv vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov; v zmysle Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.4.2016, 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 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.
Taktiež máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu
vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie osobných
údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej Vaše osobné údaje na účel priameho marketingu
nesmie spracúvať.
Ako dotknutá osoba máte tiež právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa
Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej
spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré
prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Poskytnutím súhlasu na spracúvanie osobných údajov vyhlasujete, že Vami poskytnuté osobné údaje sú pravdivé
a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov túto zmenu prosím oznámte Prevádzkovateľovi.
V Bratislave, dňa 25.05.2018,
Roche Slovensko, s.r.o.

