Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ : CB Media, s.r.o., IČO: 46814523; DIČ: SK2023597906,
Zapísaný Okresným súdom Žilina Oddiel: Sro, Vl.č.: 57322/L
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Zborov nad Bystricou 384, 02303
Účel spracúvania: Evidencia dopytov a obchodných ponúk, Obchodná agenda - príprava
a realizácia podnikateľských aktivít prevádzkovateľa.
Právny základ spracúvania: oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6
ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právo podnikať
v rozsahu predmetu jeho činnosti. Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – udelenie súhlasu so spracúvaním
osobných údajov.
Príjemcovia/ Kategórie príjemcov : majiteľ, marketingové oddelenie, spoločnosti
vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných
služieb, poskytovatelia dátových úložísk, a v odôvodnených prípadoch aj súdy a orgány
činné v trestnom konaní.
Doba uchovávania: počas trvania obchodnoprávneho vzťahu, ako aj obdobie 5 rokov od
ukončenia tohto obchodnoprávneho vzťahu.
Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:
Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná aby Vám mohla byť odoslaná
cenová alebo iná ponuka. V prípade neposkytnutia osobných údajov, nemôže dôjsť
k zasielaniu vypracovanej ponuky a k uzavretiu zmluvy.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa
Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na
ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo na prenosnosť
osobných údajov, právo odvolať súhlas.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na
webovom sídle prevádzkovateľa https://www.cbmedia.sk
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