INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
V RÁMCI MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE A PREZENTÁCIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť RENT G.T. s.r.o., Živnostenská 2, 811 06 Bratislava, IČO: 36697036 (ďalej len „spoločnosť“ alebo
„prevádzkovateľ“) v súlade s čl. 13 a 14 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, (ďalej len
„Nariadenie GDPR“) týmto poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov:
AKO BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?
Dotknutou osobou je na účely tejto informácie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné
údaje spoločnosť spracúva v rámci príslušnej spracovateľskej činnosti (ďalej len „dotknutá osoba“). Spravidla sa
jedná o fyzické osoby, ktoré navštívili webové stránky spoločnosti, alebo fanpage prevádzkovanú na príslušnej
platforme sociálnych médií, osoby, ktoré prejavili záujem o odoberanie informácií o novinkách, akciách a zľavách
ponúkaných spoločnosťou (newsletter), osoby ktoré preukázateľne majú alebo v minulosti mali zmluvných vzťah so
spoločnosťou a sú im v rámci oprávnených záujmov spoločnosti poskytované obchodno-marketingové informácie,
osoby ktoré udelili spoločnosti súhlas so zasielaním obchodno-marketingových informácií (ak sa jedná o osoby, ktoré
nie sú alebo neboli v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou), osoby, ktorých podobizne a osobné údaje sú zverejňované
na webovej stránke alebo fanpage spoločnosti (prezentácia tovarov, služieb a činností spoločnosti).
Osobné údaje dotknutých osôb spoločnosť spracúva predovšetkým na nasledovné účely:
1) Webová prezentácia služieb a komunikácia so zákazníkmi / potenciálnymi zákazníkmi:
Právny základ spracúvania:
Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe čl. 6 písm. f) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely
oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ: oprávnený záujem spočíva v propagácii služieb spoločnosti,
v budovaní značky a dobrého mena spoločnosti, v budovaní a rozvoji vzťahov s potenciálnymi zákazníkmi /
zákazníkmi za účelom dosiahnutia a udržania zisku.
Rozsah spracúvaných údajov:
Spoločnosť v rámci uvedeného účelu spracúva o návštevníkoch webovej stránky www.vegetpergoly.sk len údaje
nevyhnutné na zabezpečenie základného fungovania webovej stránky. Vo väčšine prípadov na základe týchto
údajov nie je možné návštevníka jednoznačne identifikovať.
V prípade, ak bude pri prevádzkovaní webovej stránky www.vegetpergoly.sk spracúvať osobné údaje aj za iným
účelom (napr. na účely remarketingu, poskytovanie údajov tretím stranám a pod.), bude o tom dotknutú osobu
(návštevníka stránky) informovať v rámci informácie o spracúvaní osobných údajov, ktorá bude zverejnená na
webovej stránke www.vegetpergoly.sk v časti „OCHRANA SÚKROMIA“. Ak bude takéto spracúvanie vyžadovať
súhlas dotknutej osoby, bude o poskytnutie takéhoto súhlasu dotknutá osoba požiadaná bez toho, aby jej bolo
zamedzené prehliadanie webovej stránky.
Príjemcovia osobných údajov:
Spoločnosť údaje nevyhnutné na zabezpečenie základného fungovania webovej stránky neposkytuje tretím
stranám, s výnimkou poskytovateľa webhostingových služieb.
Osobné údaje môžu byť spracúvané sprostredkovateľmi, ktorí tieto údaje budú spracúvať na účely vymedzené
spoločnosťou. Informácie o aktuálne poverených sprostredkovateľoch sú uvedené na webovej stránke
www.vegetpergoly.sk v časti „OCHRANA SÚKROMIA“.
Doba uchovávania osobných údajov:
Spoločnosť spracúva osobné údaje na vymedzený účel 12 mesiacov od ukončenia návštevy webovej stránky
konkrétnym návštevníkom.
Poskytnutie údajov návštevníkom stránky - dotknutou osobou (resp. zariadeniami, ktorými / alebo
prostredníctvom ktorých sa pripája na webovú stránku) je nevyhnutné na zabezpečenie základného
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fungovania webovej stránky. Bez poskytnutia týchto údajov nebude stránka zobrazovaná správne, alebo
nebude umožnený prístup na webové stránky prevádzkované spoločnosťou.
2) Prevádzkovanie Fanpage v rámci platforiem sociálnych médií a mediálnych kanálov:
Aktuálne informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci platforiem sociálnych médií a mediálnych kanálov sú
zverejnené na webovej stránke www.vegetpergoly.sk v časti „OCHRANA SÚKROMIA“ v rámci dokumentu
„Informácia o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom platforiem sociálnych médií“.
3) Zverejňovanie fotiek a videí realizovaných diel:
Právny základ spracúvania:
Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe čl. 6 písm. a) Nariadenia GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas osoba vyjadruje na základe slobodného rozhodnutia, dobrovoľne
a môže ho kedykoľvek odvolať.
Rozsah spracúvaných údajov:
Spoločnosť v rámci uvedeného účelu spracúva najmä údaje a informácie v rozsahu fotografií a videí, ktoré
zachytávajú realizáciu diel. V rámci vyhotovených fotografií a videí môže byť zachytený najmä hnuteľný
a nehnuteľný majetok. Spoločnosť nemá záujem zasahovať do práv osôb na súkromie, a v tomto duchu prebieha
aj vyhotovovanie príslušných foto/video záznamov, pričom primárnym záujmom je zdokumentovať príslušnú
realizáciu diela.
Príjemcovia osobných údajov:
Vyhotovované foto/video záznamy sú spoločnosťou zverejňované na webovej stránke www.vegetpergoly.sk ,
v rámci fanpage prevádzkovaných na príslušných platformách sociálnych médií (napr. Facebook, Instagram),
prípadne v rámci mediálnych kanálov (napr. YouTube). Vybrané foto/video záznamy môžu byť zverejnené aj
v rámci propagačných letákov, prezentácií, newsletterov zasielaných spoločnosťou, v rámci reklamného priestoru
v masovokomunikačných médiách (najmä tlač a televízia), prípadne môžu byť zverejňované aj tretími stranami
a obchodnými partnermi spoločnosti.
Osobné údaje môžu byť spracúvané sprostredkovateľmi, ktorí tieto údaje budú spracúvať na účely vymedzené
spoločnosťou. Informácie o aktuálne poverených sprostredkovateľoch sú uvedené na webovej stránke
www.vegetpergoly.sk v časti „OCHRANA SÚKROMIA“.
Doba uchovávania osobných údajov:
Spoločnosť zverejňuje foto/video záznamy na vymedzený účel bez časového obmedzenia, t.j. foto/video záznamy
sú spracúvané najmä počas zverejnenia na webových stránkach alebo na sociálnych sieťach, prípadne ich
zverejňovania masovokomunikačnými prostriedkami (tlač / televízia / internetové portály a informačné kanály
a pod.) alebo počas ich využívania v rámci propagačných letákov, prezentácií a newsletterov zasielaných
spoločnosťou.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči zverejneniu príslušnej fotografie alebo videozáznamu.
Spoločnosť každú takúto námietku zodpovedne posúdi a v prípade, ak to bude možné, dotknutej osobe
vyhovie, alebo prijme opatrenia, aby nebolo neprimerane zasahované do jej práv (napr. ukončením využívania
fotografie / videa na prezentáciu spoločnosti v konkrétnej situácie).
4) Organizovanie súťaží a zlosovanie:
Právny základ spracúvania:
Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe čl. 6 písm. a) Nariadenia GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas osoba vyjadruje zapojením sa do súťaže. Súhlas osoba vyjadruje na
základe slobodného rozhodnutia, dobrovoľne a môže ho kedykoľvek odvolať.
Rozsah spracúvaných údajov:
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Spoločnosť v rámci uvedeného účelu spracúva bežné osobné údaje v závislosti od konkrétnej súťaže, spravidla
meno, priezvisko / nickname (ak je súťaž organizovaná na sociálnej sieti), kontaktné údaje a ďalšie údaje
v závislosti o konkrétnej súťaže.
V prípade ak to bude nevyhnutné (v závislosti od hodnoty výhry) budú od výhercu v súťaži požadované aj
identifikačné údaje v rozsahu nevyhnutného na preukázanie odovzdania výhry a v rozsahu realizácie príslušnej
účtovnej operácie.
Príjemcovia osobných údajov:
Spoločnosť môže osobné údaje, ktoré sú spracúvané v rámci organizácie súťaží poskytnúť poskytovateľom
poštových služieb (na účely doručenia výhry), Daňovému úradu (v závislosti na hodnote výhry),
prevádzkovateľom platforiem sociálnych sietí (zverejnenie súťaže na fanpage), prípadne dozorným orgánom
oprávneným kontrolovať priebeh spotrebiteľských súťaží a oprávnenosť daňových resp. nedaňových nákladov
spoločnosti.
Osobné údaje môžu byť spracúvané sprostredkovateľmi, ktorí tieto údaje budú spracúvať na účely vymedzené
spoločnosťou. Informácie o aktuálne poverených sprostredkovateľoch sú uvedené na webovej stránke
www.vegetpergoly.sk v časti „OCHRANA SÚKROMIA“.
Doba uchovávania osobných údajov:
Spoločnosť spracúva osobné údaje na vymedzený účel počas trvania príslušnej súťaže, zlosovania výhercov
a doručenia výhry. Údaje o výhercoch budú uchovávané aj po skončení súťaže:
počas lehoty 10 rokov nasledujúcich po skončení účtovného obdobia v ktorom bola výhercovi výhra
odovzdaná (ak sa jedná o výhru o ktorej je spoločnosť povinná viesť záznam v účtovnej agende),
počas lehoty 5 rokov po odovzdaní výhry výhercovi (ak sa jedná o spotrebiteľskú súťaž).
Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, na základe poskytnutého súhlasu. V prípade
ak osobné údaje neposkytne, nebude možné anonymne zapojiť osobu do súťaže. Výherca je na účely
odovzdania výhry povinný svoje osobné údaje poskytnúť, v opačnom prípade mu nebude možné výhru
odovzdať.
5) Zasielanie newsletterov (noviniek) potenciálnym zákazníkom:
Právny základ spracúvania:
Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe čl. 6 písm. a) Nariadenia GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas osoba vyjadruje dobrovoľne v rámci prihlásenia sa na odber
noviniek resp. súhlasu so zaslaním obchodno-marketingových ponúk od spoločnosti a môže ho kedykoľvek
odvolať.
Rozsah spracúvaných údajov:
Spoločnosť v rámci uvedeného účelu spracúva kontaktné údaje dotknutej osoby (spravidla e-mailovú adresu
korešpondenčnú adresu a telefónne číslo) a jej meno a priezvisko.
Príjemcovia osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť spracúvané sprostredkovateľmi, ktorí tieto údaje budú spracúvať na účely vymedzené
spoločnosťou. Informácie o aktuálne poverených sprostredkovateľoch sú uvedené na webovej stránke
www.vegetpergoly.sk v časti „OCHRANA SÚKROMIA“.
Doba uchovávania osobných údajov:
Spoločnosť spracúva osobné údaje na vymedzený účel počas záujmu osoby o odber noviniek (newslettera) resp.
záujmu osoby o zasielanie obchodno-marketingových ponúk od spoločnosti.
Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, na základe poskytnutého súhlasu. V prípade
ak osobné údaje nebudú neposkytnuté, nebude možné dotknutej osobe zasielať newslettre a obchodnomarketingové ponuky. Dotknutá osoba má práva svoj súhlas kedykoľvek odvolať a jej osobné údaje budú
bezodkladne vymazané. Odhlásenie sa z odberu noviniek a obchodno-marketingových ponúk je možné
zrealizovať aj prostredníctvom prelinku v príslušnej e-mailovej správe.
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6) Zasielanie newsletterov (noviniek) zákazníkom:
Právny základ spracúvania:
Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe čl. 6 písm. f) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely
oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ: oprávnený záujem spočíva v propagácii služieb spoločnosti,
v budovaní značky a dobrého mena spoločnosti, v budovaní a rozvoji vzťahov so zákazníkmi za účelom
dosiahnutia a udržania zisku.
Rozsah spracúvaných údajov:
Spoločnosť v rámci uvedeného účelu spracúva identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby (spravidla meno
a priezvisko, e-mailovú adresu, adresu a telefónne číslo) a informácie o dodanom / realizovanom diele s cieľom
poskytnúť dotknutej osobe relevantné obchodno-marketingové informácie.
Príjemcovia osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť spracúvané sprostredkovateľmi, ktorí tieto údaje budú spracúvať na účely vymedzené
spoločnosťou. Informácie o aktuálne poverených sprostredkovateľoch sú uvedené na webovej stránke
www.vegetpergoly.sk v časti „OCHRANA SÚKROMIA“.
Doba uchovávania osobných údajov:
Spoločnosť spracúva osobné údaje na vymedzený účel počas záujmu osoby o odber noviniek (newslettera) resp.
záujmu osoby o zasielanie obchodno-marketingových ponúk od spoločnosti.
V prípade ak dotknutá osoba (zákazník) namietne voči spracúvaniu osobných údajov na vymedzené účel,
osobné údaje nebudú spracúvané, nebude možné dotknutej osobe zasielať newslettre a obchodnomarketingové ponuky. Odhlásenie sa z odberu noviniek a obchodno-marketingových ponúk je možné
zrealizovať aj prostredníctvom prelinku v príslušnej e-mailovej správe.
AKÉ PRÁVA MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Každá dotknutá osoba má právo:
- na informácie o spracúvaní jej osobných údajov a získať k nim prístup,
- požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov, požiadať o ich vymazanie,
keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné, prípadne požiadať o obmedzenie spracúvania svojich
osobných údajov v osobitných prípadoch,
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase
udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila,
- požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne
ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické
prostriedky. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu spoločnosti,
- namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov spracúvaných v rámci vyššie uvedených oprávnených
záujmov spoločnosti,
- podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce
alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je
spracúvanie jej osobných údajov v rozpore s právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej
republiky je: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava 27 PSČ: 820 07 Slovenská republika;
www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 2 32313214.
- podať žiadosť alebo sťažnosť spoločnosti v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá
dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje práva, môže tak vykonať:
o elektronicky na adrese: gdpr@vegetpergoly.sk
o písomne na adrese: RENT G.T. s.r.o., Živnostenská 2, 811 06 Bratislava
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb sú uvedené na webovej stránke
www.vegetpergoly.sk v časti „OCHRANA SÚKROMIA“.
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Platnosť informácie o spracúvaní osobných údajov ku dňu: 10.1. 2021
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