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Zásady ochrany osobných údajov pre propagačnú akciu 
„FOTOSTENA“  

1. Kto sme a ako nás môžete kontaktovať ? 
 

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je spoločnosť: 

 

Obchodné meno: CANON SLOVAKIA s.r.o.  

Sídlo: Karadžičova 8, 821 08  Bratislava, Slovenská republika 
IČO:  35 782 889 

Zápis v registri: spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  

 oddiel Sro, vložka č. 21217/B 

E-mail: office@mlv.sk 

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si 
chcete uplatniť Vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kedykoľvek kontaktovať e-mailom 

alebo písomne na adrese našej spoločnosti. 

2. Aké osobné údaje spracovávame ? 
 

V súvislosti s propagačnou akciou „FOTOSTENA“ o Vás spracúvame výhradne iba nasledovné údaje: 

(a) Vaše meno a priezvisko; 

(b) Vašu e-mailovú adresu; a 

(c) fotografiu, o ktorej vyhotovenie a doručenie ste nás požiadali (túto si ponechávame výhradne iba pre 

účely jej doručenia k Vám a bezprostredne po tomto úkone túto fotografiu vymazávame. 

3. Za akým účelom Vaše osobné údaje spracovávame ? 
 

Upozorňujeme, že poskytnutie Vašich osobných údajov nie je Vašou zákonnou povinnosťou. Pri spracúvaní 
Vašich osobných údajov u nás nikdy neprichádza k akémukoľvek profilovaniu. Osobné údaje, ktoré sme o 

Vás získali, využívame na nasledovné účely: 
 

Komunikácia s Vami 

Vaše kontaktné údaje používame pre účely zaslania fotografie, o ktorej vyhotovenie a doručenie ste nás 
požiadali v rámci propagačnej akcie „FOTOSTENA“.  
 

Ak ste nám k tomu udelili súhlas alebo ak ste zasielanie komunikácie pri spoločnej spolupráci neodmietli, je 

možné, že Vám v budúcnosti zašleme na Váš e-mail stručné komerčné informácie o novinkách a aktuálnych 

ponukách, ktoré by Vás mohli zaujímať. Zdôrazňujeme, že zasielanie všetkých e-mailových správ podobného 

charakteru viete kedykoľvek ľahko zrušiť tým, že v doručenej e-mailovej správe kliknete na možnosť 
„Odhlásiť sa z odberu“ alebo „Neželám si dostávať podobné e-mailové správy“, alternatívne iným spôsobom. 

4. Na akých právnych základoch staviame spracúvanie údajov ? 
 

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovných právnych základov: 

 

(a) Plnenie zmluvy 

Vzhľadom na skutočnosť, že sme sa zaviazali vyhotoviť a doručiť Vám fotografiu v rámci propagačnej 
akcie „FOTOSTENA“ potrebujeme Vaše meno a priezvisko a tiež Vašu e-mailovú adresu práce pre účely 
riadneho doučenia tejto fotografie. 
 

(b) Náš oprávnený záujem 

Pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, vrátane zasielania 
informácii o novinkách na e-mail získaný pri zmluvnej spolupráci,, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto 
prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do 
Vašich práv. 
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5. Komu spracované osobné údaje sprístupňujeme ? 
 

Vaše osobné údaje môžu pre nás získavané prostredníctvom niektorého nášho zmluvného partnera, ktorý 

tieto údaje spracúva pre nás, na základe našich pokynov a vždy v súlade s týmito zásadami. Pri tom je 

povinný dodržiavať všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby Vašim osobným 
údajom poskytli najvyššiu požadovanú ochranu. 
 

Medzi týchto zmluvných partnerov v súčasnosti patria: 
 

Obchodné meno: Ostatné údaje: 

Mill Valley s. r. o. 
so sídlom Mýtna 40, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská 
republika, IČO: 46 951 717, spoločnosť zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 86692/B 

Efema s. r. o. 
so sídlom Guothova 13, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská 

republika, IC ̌O: 50 144 804, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka c ̌. 108666/B  

  

 

6. Prenášame spracované osobné údaje do tretích krajín ? 
 

Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo Európskej únie neprenášame.  

7. Ako Vaše osobné údaje chránime ? 
 

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy 
vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje 
riadne chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre 
nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a 
zneužitím.  

8. Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame ? 
 

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame uchovávame výhradne len počas nevyhnutnej doby, pokiaľ nie je 
možné takúto dobu určiť, uchovávame tieto údaje maximálne po dobu jedného roka pokiaľ neexistuje iný 
dôvod pre ich dlhšie uchovávanie. 

 

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-

mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám 

príslušný súhlas neodvoláte.  
 

9. Aké sú Vaše práva ? 
 

Zo skutočnosti, že spracúvame Vaše osobné údaje, pre Vás vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte 
akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej 
doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme 

informovať. 
 

Právo na prístup k údajom 

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné 
údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu 
boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje 
uchovávať. 
 

Právo na opravu 

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete nás kedykoľvek 

požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o Vás spracúvali vždy správne osobné údaje. 

 

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) 
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V prípade ak sú splnené nižšie uvedené podmienky a neuplatňujú sa iné zákonné výnimky máte právo na 

vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame: 

 

(a) údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali; 

(b) odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny 
základ; 

(c) namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných 
na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete 
spracúvanie za účelom priameho marketingu 

(d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne. 

 

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme 
aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných 
údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, 
ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení. 
 
Právo na obmedzenie spracúvania 

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch: 
 

(a) ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť 
týchto osobných údajov; 

(b) spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov 
žiadať obmedzenie ich spracúvania; 

(c) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely 
preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov; 

(d) v prípade, ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody 
pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami. 
 

Právo na prenosnosť údajov 

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame 

ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom 
formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu 
žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi. 
 

Právo namietať 
Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, 
ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu 
založenému na našom oprávnenom záujme. 
 

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely 
priameho marketingu. 

 

Právo podať sťažnosť  
V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s 
platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na Úrad 
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako hlavný kontrolný orgán. 

 

 

10. Ako si uplatniť vaše práva ? 
 

Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním e- mailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje 
uvedené v časti „Kto sme a ako nás môžete kontaktovať“ vyššie. 

 

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu. Ak nám uvedené údaje 

neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás požadujeme preto, aby sme 
si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe. 
 

 


