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: Správa dát klientov – prevádzka a správa IS webové stránky, internetové
obchody
Právny základ spracúvania: Článok 6 ods. 1 písm. b) 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 – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy,
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby
vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Príjemcovia/ Kategórie príjemcov : externí vývojári systému, spoločnosti vykonávajúce
správu a podporu informačných technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb,
poskytovatelia dátových úložísk, v odôvodnených prípadoch aj súdy a orgány činné v
trestnom konaní.
Doba uchovávania: Počas platnosti obchodnoprávneho vzťahu s klientom ako aj obdobím 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 mohlo dôjsť
k uzatvoreniu zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôže dôjsť k uzatvoreniu
zmluvy a teda ani poskytnutiu služby - nieje možné zabezpečiť vývoj, prevádzku a správu
Informačného systému.

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 a právo na prenosnosť
osobných údajov.
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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