VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytuje Dotknutá osoba súhlas k tomu, aby
Prevádzkovateľ, spoločnosť EVERGREEN, s.r.o. spracovával jej osobné údaje podľa ďalej uvedených
podmienok.
Vymedzenie pojmov
Na účely týchto podmienok sa rozumie:
„Prevádzkovateľom“ spoločnosť EVERGREEN, s.r.o., Štiavnická cesta 8, 034 01 Ružomberok.,
Slovenská republika, IČO: 36003131, e-mail: info@evergreen.sk, www.evergreen.sk,
„Dotknutou osobou“ osoba, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje svoje osobné údaje na nižšie uvedené
účely, najmä návštevník webových stránok Prevádzkovateľa, zákazník Prevádzkovateľa,
„Nariadením“ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016,
všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).
Právny základ spracovania
Právnym základom spracovanie je súhlas Dotknutej osoby a skutočnosť, že osobné údaje Dotknutej
osoby sú potrebné pre naplnenie účelu zasielania reklamných a informačných newsletterov.
Povinnosť poskytnúť osobné údaje a následky neposkytnutia
Osobné údaje poskytuje Dotknutá osoba celkom dobrovoľne a nemá pritom žiadnu povinnosť
ich poskytnúť. V prípade, že osobné údaje Dotknutá osoba neposkytnete, nebudú jej zasielané
reklamné a informačné správy.
Rozsah spracovania
Prevádzkovateľ bude osobné údaje Dotknutej osoby spracovávať v rozsahu (e-mailová adresa),
v akom ho poskytla v súvislosti s prihlásením odberu e-mailových newsletterov.
Osobné údaje, ktoré Dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi na marketingové účely,
Prevádzkovateľ spracováva prostredníctvom aplikácie MailChimp (www.mailchimp.com), ktorá slúži
na vytváranie, spravovanie a posielanie newsletterových kampaní na adresy elektronickej pošty.
Účel spracovania
Prevádzkovateľ bude osobné údaje Dotknutej osoby spracovávať za účelom zasielania reklamných
a informačných newsletterov.
Doba, počas ktorej budú osobné údaje spracovávané
Prevádzkovateľ bude osobné údaje Dotknutej osoby spracovávať, kým svoj súhlas s ich poskytnutím
a spracovaním neodvolá, maximálne však po dobu 5 rokov.
Odvolanie súhlasu
Dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba kedykoľvek
bezplatne odvolať, a to prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v závere každého newslettera alebo
odoslaním požiadavky na e-mail Prevádzkovateľa: info@evergreen.sk.

Odvolaním súhlasu nie je Dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný
pred jeho odvolaním.
Osoby s prístupom k osobným údajom/Príjemcovia
K osobným údajom Dotknutej osoby budú mať prístup výlučne technickí pracovníci Prevádzkovateľa
a Príjemcovia, ktorí poskytujú externé marketingové služby a technické riešenie správy, vytvárania,
spravovania, posielania e-mailových kampaní Prevádzkovateľa (aplikácia MailChimp) a poskytujú
vhodné záruky ochrany osobných údajov Dotknutej osoby v súlade s Nariadením.
Prístup k týmto údajom budú mať len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom
rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.
Technické riešenie správy, vytvárania, spravovania a posielania e-mailových kampaní Prevádzkovateľ
zabezpečuje prostredníctvom aplikácie MailChimp. Osobné údaje Dotknutej osoby sú predmetom
cezhraničného prenosu do USA, prostredníctvom uvedenej aplikácie, ktorú prevádzkuje spoločnosť
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, ktorá dodržiava pravidlá EU-U.S. Privacy Shield
Framework a Swiss-U.S Privacy Shield Framework.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľa môže Dotknutá osoba kontaktovať na e-maile: info@evergreen.sk alebo písomne
EVERGREEN, s.r.o., Štiavnická cesta 8, 034 01 Ružomberok.
Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať preukázanie totožnosti Dotknutej osoby s cieľom zamedziť
neoprávnenému prístupu k osobným údajom.
Práva súvisiace s ochranou osobných údajov
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným
údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti
spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému Prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť
u dozorného úradu, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s
Nariadením.
Právo namietať
Dotknutá osoba má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, pričom námietku je nutné
podať Prevádzkovateľovi. V prípade, že Dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu
osobných údajov, Prevádzkovateľ osobné údaje v tomto rozsahu ďalej spracovávať nebude.
Právo podať sťažnosť
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek podať sťažnosť k dozornému úradu týkajúcu sa spracovania
osobných údajov alebo neplnenie povinností Prevádzkovateľa plynúcich z Nariadenia.
Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk.
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