Podmienky ochrany súkromia portálu dlznik.sk
Tieto Podmienky ochrany súkromia sú platné od 27.7.2021.
Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Preto si prosím pozorne prečítajte tieto Podmienky ochrany súkromia (ďalej
len „Podmienky ochrany súkromia“).
Tieto Podmienky ochrany súkromia podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne
zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných spoločnosťou MADWIRE počas prevádzky
portálu dlznik.sk, a v súvislosti s inými činnosťami nadväzujúcich sa jeho prevádzku. V prípade akýchkoľvek otázok,
dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany Vášho súkromia nás prosím kontaktujte na adrese info@dlznik.sk.
Ak sa v týchto Podmienkach ochrany súkromia používa pojem „MADWIRE“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli
spoločnosť MADWIRE, s. r. o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 47 436 310, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 92577/B, založená v Slovenskej republike.
Na účely týchto Podmienok ochrany súkromia majú nasledovné pojmy tento význam:
„Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je
identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúvame na niektorý
z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany súkromia.
„Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním MADWIRE
v súlade s týmto Podmienkami ochrany súkromia.
“Používateľský profil” je profil používateľa na Portáli, ktorý je možné vytvoriť vyplnením a odoslaním registračného
formulára na Portáli.
„Všeobecné obchodné podmienky“ sú naše Všeobecné obchodné podmienky používania portálu dlznik.sk zverejnené
na Portáli.
„Pseudonymizované údaje“ znamená informácie a údaje o všetkých dotknutých osobách alebo jednotlivých kategóriách
a skupinách dotknutých osôb, ktoré sú anonymizované a spracované do formy, ktorá už neumožňuje identifikovať
konkrétnu fyzickú osobu bez použitia dodatočných údajov.
„Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa
v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.
„GDPR“ znamená Nariadenie 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.
„Portál“ znamená webové stránky a ich časti nachádzajúce sa na doméne dlznik.sk, ktorej prevádzkovateľom je
Prevádzkovateľ a prípadne aj webová alebo mobilná aplikácia ak budú vytvorené.
„Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Pojmy, ktoré nie sú definované v týchto Podmienkach ochrany súkromia majú význam, ktorý im je daný vo Všeobecných
obchodných podmienkach.
Vaše Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.
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A. Rozsah spracovania Osobných údajov a zdroj Osobných údajov

Osobné údaje fyzických osôb zverejnené v súlade so zákonmi Slovenskej republiky v rámci oficiálnych registrov
Názov funkcie Portálu
Sociálna sieť firiem

Opis funkcie, dotknutých osôb a rozsahu spracúvaných osobných údajov
Sociálna sieť firiem na Portáli zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré
poskytuje Obchodný register Slovenskej Republiky.
V sociálnej sieti firiem spracúvame Osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú alebo boli
v obchodnom registri slovenskej republiky zapísané vo vzťahu k osobám zapisovaným
do obchodného registra (obchodné spoločnosti, družstvá a iné) ako:


štatutári a/alebo členovia štatutárneho orgánu,



spoločníci (vrátane spoluvlastníkov obchodného podielu),



prokuristi,



členovia dozorného orgánu,



vedúci organizačnej zložky,



členovia kontrolnej komisie v družstvách,



likvidátori,



akcionári (fyzické osoby),



spoloční zástupcovia,



zástupcovia spoločníka,



komanditisti a



komplementári.

O spomínaných fyzických osobách spracúvame Osobné údaje v rozsahu:

Živnostníci



meno, priezvisko,



titul,



dátum narodenia a



adresa trvalého bydliska.

Zoznam živnostníkov na Portáli zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré
poskytuje Živnostenský register Slovenskej Republiky.

V zozname živnostníkov sú spracúvané Osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú alebo boli
zapísané v Živnostenskom registri Slovenskej republiky ako podnikatelia vykonávajúci
svoju podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia.

O spomínaných fyzických osobách spracúvame Osobné údaje v rozsahu :


titul,



meno, priezvisko,



adresa trvalého bydliska,
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Záložné práva



miesto podnikania,



oblasť podnikania,



dátum začatia podnikania.

Záložné práva na Portáli zobrazujú údaje z Notárskeho centrálneho registra záložných
práv, ktoré môžu obsahovať aj Osobné údaje záložných veriteľov, záložných dlžníkov,
záložcov a notárov.

V zozname záložných práv sú teda spracúvané Osobné údaje fyzických osôb
publikované v Notárskom centrálnom registri záložných práv (záložných veriteľov,
záložných dlžníkov, záložcov a notárov).

O spomínaných fyzických osobách spracúvame Osobné údaje v rozsahu :

Dlžníci na poistnom



meno, priezvisko,



adresa, miesto podnikania,



dátum narodenia,



údaje o zálohu a



výška zabezpečenej pohľadávky.

Zoznam Dlžníkov na poistnom zobrazuje používateľom Portálu údaje zdravotných
poisťovní (Union a.s., VŠZP, a.s.) a Sociálnej poisťovne o pohľadávkach z poistného
evidovaných voči konkrétnym osobám.

V zozname Dlžníkov na poistnom sú osoby, ktoré príslušná zdravotná poisťovňa alebo
sociálna poisťovňa zapísala ako dlžníka na poistnom v rámci verejnej evidencie týchto
subjektov.

O spomínaných fyzických osobách spracúvame Osobné údaje v rozsahu :

Dlžníci na daniach



meno a priezvisko dlžníka (fyzická osoba / živnostník),



titul dlžníka (fyzická osoba / živnostník);



adresa/miesto podnikania dlžníka (fyzická osoba / živnostník),



aktuálna hodnota dlhu.

Zoznam Dlžníkov na daniach zobrazuje používateľom Portálu údaje osôb zapísaných do
zoznamu daňových dlžníkov v zmysle ust. § 52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) vedeného Finančným riaditeľstvom (Finančná správa).

V zozname Dlžníkov na daniach sú osoby, ktoré Finančná správa Slovenskej republiky
zapísala ako dlžníka na dani v rámci verejného zoznamu daňových dlžníkov podľa
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Daňového poriadku.

O spomínaných fyzických osobách spracúvame Osobné údaje v rozsahu :

Miestne dane



meno a priezvisko dlžníka (fyzická osoba / živnostník),



titul dlžníka (fyzická osoba / živnostník);



adresa/miesto podnikania dlžníka (fyzická osoba / živnostník),



aktuálna hodnota dlhu.

Zoznam Miestnych daní zobrazuje používateľom Portálu údaje osôb zapísaných do
zoznamu dlžníkov na miestnych daniach v zmysle ust. § 52 Daňového poriadku
vedeného obcami.

V zozname Miestnych daní sú osoby, ktoré jednotlivé obce zapísali ako dlžníka na
miestnej dani v rámci verejného zoznamu daňových dlžníkov podľa Daňového poriadku.

O spomínaných fyzických osobách spracúvame Osobné údaje v rozsahu :

Konsolidačné
pohľadávky



meno a priezvisko dlžníka (fyzická osoba / živnostník),



titul dlžnika (fyzická osoba / živnostník);



adresa/miesto podnikania dlžníka (fyzická osoba / živnostník),



aktuálna hodnota dlhu.

Konsolidačné pohľadávky používateľom Portálu zobrazia údaje z portfólia pohľadávok
Slovenskej konsolidačnej a.s., ktorá je poverenou osobou pre konsolidáciu pohľadávok
verejného sektora podľa zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu.

V zozname Konsolidovaných pohľadávok sú osoby, ktoré Slovenskej konsolidačnej a.s.
zapísala ako osobu voči ktorej je evidovaná pohľadávka štátu v rámci verejného
zoznamu.

O spomínaných fyzických osobách spracúvame Osobné údaje v rozsahu :

Vyhlásené konkurzy



meno a priezvisko dlžníka (fyzická osoba / živnostník),



titul dlžníka (fyzická osoba / živnostník);



adresa/miesto podnikania dlžníka (fyzická osoba / živnostník),



aktuálna hodnota pohľadávky.

Vyhlásené konkurzy používateľom Portálu zobrazia údaje z prebiehajúcich konkurzných
konaní, ktoré sú uverejňované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.
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V zozname vyhlásených konkurzov sú Osobné údaje úpadcov, resp. dlžníkov v konkurze
alebo oddlžení, podľa zverejneného zápisu v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.

O spomínaných fyzických osobách spracúvame Osobné údaje v rozsahu :

Reštrukturalizácie



meno a priezvisko úpadcu (fyzická osoba / živnostník),



titul úpadcu(fyzická osoba / živnostník);



adresa/miesto podnikania dlžníka (fyzická osoba / živnostník),



konkurzný súd;



spisová značka konania;



dátum vyhlásenia konkurzu/oddlženia.

Reštrukturalizácie
používateľom
Portálu
zobrazia
údaje
z prebiehajúcich
reštrukturalizačných konaní, ktoré sú uverejňované v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky.

V zozname Reštrukturalizácii sa nenachádzajú Osobné údaje fyzických osôb, s výnimkou
mena a priezviska sudcu rozhodujúceho v reštrukturalizačnom konaní.

Obchodný vestník

Obchodný vestník používateľom Portálu zobrazuje odkazy na znenie konkrétnych čísel
Obchodných vestníkov Slovenskej republiky zverejňovaných v súlade so Zákonom
o obchodnom vestníku. Obchodný vestník Slovenskej republiky je vedený
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Zoznam exekútorov

Zoznam exekútorov používateľovi Portálu zobrazí verejný zoznam exekútorov vedený
Slovenskou komorou exekútorov.

V Zozname exekútorov sú zapísané fyzické osoby (exekútori) vykonávajúci činnosť
exekútora podľa Exekučného poriadku.

O spomínaných fyzických osobách spracúvame Osobné údaje v rozsahu :

Zoznam notárov



meno a priezvisko,



titul,



adresa/miesto podnikania,



telefónne číslo;



e-mailová adresa.

Zoznam Notárov používateľovi Portálu zobrazí verejný zoznam notárov vedený
Notárskou komorou Slovenskej republiky.
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V Zozname notárov sú zapísané fyzické osoby (notári) vykonávajúci činnosť notára
podľa Notárskeho poriadku.

O spomínaných fyzických osobách spracúvame Osobné údaje v rozsahu :


meno a priezvisko,



titul,



adresa/miesto podnikania,



telefónne číslo;



e-mailová adresa.
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Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:
Osobné údaje nám poskytujete v prípadoch popísaných nižšie.

Prípad poskytnutia
Vyplnenie
registračného
formulára na
vytvorenie
Používateľského
profilu

Opis prípadu poskytnutia a rozsahu spracúvaných Osobných údajov
Zoznam Notárov používateľovi Portálu zobrazí verejný zoznam notárov vedený
Notárskou komorou Slovenskej republiky.

Ak vyplníte registračný formulár na vytvorenie Používateľského profilu, tak o Vás
budeme spracúvať Osobné údaje, ktoré ste vyplnili v odoslanom registračnom
formulári.

Tieto Osobné údaje o Vás zahŕňajú Vaše :

Objednávka služby



meno a priezvisko,



e-mailová adresa.

Ak si od nás objednáte Platené služby v súlade so Všeobecnými obchodnými
podmienkami vyplnením Vašich Osobných údajov do objednávkového formulára nám
poskytnete na spracúvanie Vaše Osobné údaje v odoslanom objednávkovom formulári,
ktoré budeme spracúvať.

Tieto Osobné údaje o Vás zahŕňajú Vaše :

Kontaktný formulár
na newsletter



meno a priezvisko,



e-mailová adresa;



ďalšie Osobné údaje potrebné pre prípadnú fakturáciu.

Ak si od nás vyžiadate zasielanie nášho newslettra vyplnením Vašich kontaktných
údajov do kontaktného formulára, tak o Vás budeme spracúvať aj Osobné údaje
zahrnuté v tomto kontaktnom formulári.

Tieto Osobné údaje o Vás zahŕňajú Vašu e-mailovú adresu.

Kontaktovanie

Ak sa nás rozhodnete kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo iným spôsobom,
pričom Vaša správa bude zahŕňať Vaše Osobné údaje, tak o Vás budeme spracúvať aj
Osobné údaje obsiahnuté vo Vašej kontaktnej správe.

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje
poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však nemusí byť možné dokončiť registráciu Vášho
Používateľského profilu, prihlásiť sa na odber newsletter alebo využiť inú funkciu Portálu. Bez poskytnutia
niektorých Vašich Osobných údajov taktiež nemôžeme reagovať na Váš podnet či žiadosť.
Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a MADWIRE sa bude na správnosť,
úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. MADWIRE nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám
alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých
Osobných údajov.
7

Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania Portálu
Niektoré Údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu nepriamo môžeme získavať aj z Vášho používania Portálu. Ide
predovšetkým o údaje uvedené nižšie.

Zdroj informácii
Dáta logov Portálu

Opis získaných údajov
Dáta logov predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú
kedykoľvek pristupujete k Portálu.

Na základe dát z logov o Vás získavame najmä:

Súbory cookies



IP adresu Vášho zariadenia



Informácie o Vašom zariadení (hardware a software) použitom na navštívenie
Portálu,



čas prístupu na Portál,



počet klikov,



stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné.

Súbory cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom zariadení keď
navštívite náš Portál. Viac informácii o týchto súboroch nájdete v našich Podmienkach
používania súborov cookies uverejnených na Portáli.

Na základe dát zo súborov Cookies o Vás získavame najmä:


Údaje o Vašom používaní Portálu;



Informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných
tretími stranami;



Pseudonymizované údaje obsahujúce štatistiky o návštevníkoch stránky a ich
preferenciách vyplývajúcich z nimi navštevovaných stránok;



Údaje o pravdepodobnej polohe.

Na Portáli môžeme umiestňovať aj cookies tretích strán, prostredníctvom ktorých o Vás
môžu získavať Osobné údaje aj tieto tretie osoby.

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje
sa stávajú Osobnými údajmi v momente kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej
žijúcej fyzickej osobe, napr. v prípade používania Portálu s prihláseným Používateľským profilom.
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Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb
Osobné údaje môžeme získavať aj od tretích osôb, podobne ako je popísané nižšie.

Prípad poskytnutia
Burza pohľadávok

Opis prípadu poskytnutia a rozsahu spracúvaných Osobných údajov
Používatelia Portálu môžu na Portáli uverejniť ponuku na predaj pohľadávky v ich
vlastníctve, pričom po pridaní ponuky sa stanú údaje v ponuke verejné.

Ponuka v burze pohľadávok pridaná používateľom Portálu môže obsahovať
identifikačné údaje osoby, voči ktorej používateľ eviduje pohľadávku určenú na predaj
ponukou. Týmito osobami (dlžníkmi) môžu byť aj fyzické osoby, voči ktorým použivateľ
eviduje pohľadávku.

O spomínaných fyzických osobách spracúvame Osobné údaje v rozsahu :


meno a priezvisko dlžníka (fyzická osoba / živnostník),



titul dlžníka (fyzická osoba / živnostník);



IČO dlžníka (fyzická osoba / živnostník),



hodnota pohľadávky.
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B. Spôsob spracovania Vašich Osobných údajov a právny základ spracovania
Ako Prevádzkovateľ spracúvame Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia a za
účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

Zvýšenie transparentnosti v obchodnom a spotrebiteľskom prostredí
Účel spracovania

Vaše Osobné údaje, ktoré získavame z oficiálnych verejných registrov zriadených v súlade so
zákonmi Slovenskej republiky, najmä údaje uverejňované v rámci funkcií Portálu: „Sociálna
sieť firiem“, „živnostníci“, „záložné práva“, „dlžníci na poistnom“, „dlžníci na daniach“,
„miestne dane“, „konsolidačné pohľadávky“, „vyhlásené konkurzy“, „reštrukturalizácie“,
„obchodný vestník“, „zoznam exekútorov“ a „zoznam notárov“, spracúvame za účelom
zvýšenia transparentnosti v obchodnom a spotrebiteľskom prostredí, s cieľom predchádzať
podvodom (úverovým a iným) a nekalým praktikám, umožneniu overenia informácií o
kredibilite potenciálneho partnera, vyvarovania sa uzatvoreniu zmluvných vzťahov s
nebonitnými partnermi a prispeniu k lepšiemu fungovaniu podnikateľského prostredia v
Slovenskej republike.

Spôsob spracovania

Tieto Vaše Osobné údaje sú spracúvané jednak ich uverejnením v rámci funkcií Portálu, a tiež
ich kombinovaním do zostavy informácií z jednotlivých verejných registrov o Vašej osobe,
ktorú poskytujeme na žiadosť v rámci platených služieb Portálu.

Právny základ

Právnym základom pre tento spôsob spracovania Vašich osobných údajov je oprávnený
záujem tretích osôb (verejnosti a našich zákazníkov) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia GDPR.
Verejnosť a MADWIRE sledujú spracovaním oprávnený záujem na transparentnosti
podnikateľského a spotrebiteľského prostredia, spravodlivej hospodárskej súťaži, ochrane
pred nekalými obchodnými praktikami a pred podvodným konaním. Súčasťou tohto práva
pritom nevyhnutne musí byť aj právo na jednoduchý prístup k informáciám umožňujúcim
obozretné konanie a obranu pred protizákonným konaním.
MADWIRE vykonáva spracúvanie v súlade so základným právom spoločnosti, ktorým je
sloboda prejavu, právo na informácie a právo na prístup k dokumentom garantované
Európskym dohovorom o ľudských právach. Spoločnosť MADWIRE má v medziach zákona
právo na prístup k údajom spracovaným orgánmi verejnej moci vo verejných registroch ako aj
k dokumentom zahrnutých v týchto verejných registroch, a zároveň má právo sa k týmto
údajom vyjadrovať, čo zahŕňa aj ich reprodukovanie.

Doba spracovania

Vaše Osobné údaje špecifikované získavané z oficiálnych verejných registrov uchovávame v
závislosti od doby ich zverejňovania na zdrojovom registri. Po výmaze dát na zdrojovom
registri uchovávame Osobné údaje po dobu 10 rokov.

Registrácia, vedenie a využívanie Používateľského profilu
Účel spracovania

Vaše Osobné údaje v rozsahu v akom ste vyplnili jednotlivé polia registračného formulára pri
vytvorení Používateľského profilu (alebo pri zmene týchto údajov neskôr po založení)
spracúvame za účelom plnenia zmluvy medzi Vami a MADWIRE, ktorá vzniká vytvorením
Vášho Používateľského profilu v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami, plnenia
jednotlivých našich záväzkov pri prevádzke Portálu v štandarde a kvalite stanovenej
MADWIRE a umožnenie využívania funkcií Portálu dostupných iba používateľom s vytvoreným
Používateľským profilom.

Spôsob spracovania

Vaše Osobné údaje spracúvame tým spôsobom, že ich ukladáme v našom informačnom
systéme aby sme Vám mohli umožniť vytvorenie Vášho Používateľského profilu, prihlasovanie
do Používateľského profilu a využívanie funkcií spojených s Používateľským profilom. Vaše
Osobné údaje slúžia na Vašu identifikáciu pri každom prihlásení sa do Používateľského profilu
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a pri využívaní funkcií spojených s týmto Používateľským profilom.
Právny základ

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie zmluvy,
ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba (právny základ podľa článku 6. ods. 1
písm. b) Nariadenia GDPR) zriaďujúca si Používateľský profil na Portáli.

Doba spracovania

Vaše Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s registráciou budú spracúvané a uchovávané po
dobu existencie Vášho Používateľského profilu a po dobu 4 rokov od jeho zániku z dôvodu
obrany proti Vašim nárokom.

Predaj platených služieb
Účel spracovania

Vaše Osobné údaje poskytnuté pri objednávky platených služieb Portálu v súlade so
Všeobecnými obchodnými podmienkami spracúvame za účelom Vašej identifikácie ako
zmluvnej strany zmluvy založenej objednaním platených služieb a za účelom poskytnutia Vami
objednaných platených služieb.

Spôsob spracovania

Vaše Osobné údaje spracúvame tým spôsobom, že ich ukladáme v našom informačnom
systéme aby sme Vás mohli identifikovať ako osobu oprávnenú na poskytnutie predplatenej
služby a za účelom poskytnutia objednanej služby.

Právny základ

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie zmluvy,
ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba (právny základ podľa článku 6. ods. 1
písm. b) Nariadenia GDPR) objednávajúca si platenú službu.

Doba spracovania

Vaše Osobné údaje poskytnuté v súvislosti objednaním platených služieb budú spracúvané a
uchovávané po dobu existencie Vášho Používateľského profilu a následne po dobu 4 rokov od
jeho zániku z dôvodu obrany proti Vašim nárokom.

Prevádzka Portálu a sprístupnenie jeho funkcií
Účel spracovania

Vaše Osobné údaje ako je IP adresa alebo základné údaje o Vašom zariadení potrebné na
zobrazenie obsahu Portálu spracúvame v nevyhnutnom rozsahu k umožneniu Vášho prístupu
na Portál a použitie jeho funkcií.

Spôsob spracovania

Tieto Vaše Osobné údaje sú spracúvané automatizovane v našom informačnom systéme, na
ktorom je zabezpečovaná prevádzka Portálu. Informačný systém potrebuje pre zobrazenie
Vami požadovaného obsahu Portálu poznať aspoň základné informácie o Vašich nastaveniach
aby bolo možné Vám zobraziť požadovaný obsah.

Právny základ

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je nevyhnutnosť tohto spracovania na
účely sprístupnenia Portálu a Vami vyžiadanej funkcie Portálu (právny základ podľa článku 6.
ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

Doba spracovania

Vaše Osobné údaje poskytnuté v súvislosti prevádzkou Portálu a jeho funkcií budú spracúvané
po dobu Vášho prístupu k Portálu a následne ako pseudonymizované údaje po opustení
Portálu.

Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter)
Účel spracovania

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa spracúvame aj na účely
zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu emailovú adresu, aby sme Vás
informovali o novinkách a ponukách nás a našich partnerov. Podmienkou zasielania týchto
správ je prihlásenie sa na odber správ priameho marketingu (newsletter).
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Spôsob spracovania

Vaše Osobné údaje spracúvame tým spôsobom, že ich ukladáme v našom informačnom
systéme aby sme Vás mohli kontaktovať so správami priameho marketingu, a tiež aby sme
mohli evidovať či Vám už boli odoslané naše správy za účelom zabránenia opakovaného
odosielania už doručených správ priameho marketingu.

Právny základ

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený
záujem na realizácií priameho marketingu s cieľom ponúkať Vám informácie, o ktoré ste
prejavili záujem prihlásením sa na odber noviniek (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia GDPR).

Doba spracovania

Vaše Osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu kým sa neodhlásite zo zasielania
správ na účely priameho marketingu (newsletter).

Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky Portálu
Účel spracovania

Vaše Osobné údaje, vrátane údajov získaných z Vášho používania Portálu špecifikovaných
vyššie v písmene A. týchto Podmienok ochrany súkromia, používame aj na účely
poskytovania, zlepšovania a optimalizácie prevádzky Portálu, na zvýšenie komfortu pri jeho
používaní, na zabezpečenie technickej podpory Portálu, analytického a štatistického
vyhodnotenia používania Portálu, profilovania, zistenia a zabránenia zneužívania Portálu
(vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentami a inými podobnými
aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností.

Spôsob spracovania

Tieto Vaše Osobné údaje sú spracúvané automatizovane v našom informačnom systéme, na
ktorom je zabezpečovaná prevádzka Portálu. Vo väčšine prípadov sú údaje ukladané iba vo
forme štatistík, ktoré neumožnia Vašu konkrétnu identifikáciu.
Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť zakázaním používania alebo ukladania súborov
cookies na Vašom zariadení tým, že zmeníte nastavenie Vášho prehliadača. Niektoré funkcie
Portálu však potom nemusia fungovať správne.
Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení. Môžete tiež zvoliť
prehliadanie nášho Portálu v „privátnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných
súbormi cookies. Bližšie informácie o používaní súborov cookies nájdete v našich
podmienkach používania súborov cookies.

Právny základ

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený
záujem na zaistení riadnej prevádzky Portálu a optimalizácií jeho funkcionalít (dôvod podľa
článku 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).
V prípade, že Portál používate ako prihlásený používateľ, tak právnym základom pre toto
spracovanie je aj plnenie povinností zo zmluvy, ktorá medzi Vami a MADWIRE vznikla
vytvorením Používateľského profilu (právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. b) Nariadenia
GDPR).

Doba spracovania

Vaše Osobné údaje získané na tento účel budú spracúvané po dobu existencie Vášho
Používateľského profilu a po dobu 3 rokov od zániku Vášho Používateľského profilu, v prípade
používania Portálu bez prihlásenia sa budú Vaše údaje spracúvané najviac po dobu 3 rokov od
Vašej poslednej návštevy Portálu.

Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy
Účel spracovania

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a prípadne všetky ďalšie
údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom e-mailu alebo iným spôsobom
spracúvame na účely kontaktovania Vás ako aj na účely vybavenia Vašej otázky, žiadosti alebo
dotazu prípadne aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo
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dotazom.
Spôsob spracovania

Vaše Osobné údaje budú spracúvané tak, že sa obsah Vašej správy obsahujúcej otázku,
žiadosť alebo dotaz uloží v našom informačnom systéme a následne je obsah sprístupnený
osobe, ktorá je v rámci našej organizačnej štruktúry poverená vybavením otázky, žiadosti
alebo dotazu.

Právny základ

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený
záujem na zaistení riadnych služieb spoločnosti MADWIRE (právny základ podľa článku 6. ods.
1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Doba spracovania

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky,
žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou,
žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 1 rok. V prípade ak máte na Portáli zriadení
Používateľský profil, budú tieto Osobné údaje spracúvané a uschované po dobu existencie
Vášho Používateľského profilu a 1 rok po jeho zrušení.

Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR
Účel spracovania

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a prípadne všetky ďalšie
údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom komunikačných funkcií Portálu, emailom alebo iným spôsobom spracúvame na účely preskúmania, posúdenia, vykonania
činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia
niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.

Spôsob spracovania

Vaše Osobné údaje budú spracúvané tak, že sa obsah Vašej správy obsahujúcej žiadosť uloží
v našom informačnom systéme a následne je obsah sprístupnený osobe, ktorá je v rámci
našej organizačnej štruktúry poverená vybavením žiadosti.

Právny základ

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej
zákonnej povinnosti (právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).

Doba spracovania

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu vybavovania
Vašej žiadosti a následne po dobu 10 rokov odo dňa jej vybavenia.
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C. Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje
Vaše Osobné údaje sprístupníme tretím osobám v nasledovných prípadoch:
pri prevádzke Portálu sú Vaše Osobné údaje z oficiálnych verejných registrov dostupné na našom Portáli v rozsahu ako
sú dostupné v registroch tvoriacich zdroj týchto informácií, a teda všetci návštevníci Portálu si tieto údaje môžu prezerať
prostredníctvom funkcií Portálu;
pri prevádzke Portálu sú Vaše Osobné údaje uverejnené v ponuke na Burze pohľadávok dostupné tretím osobám
prezerajúcim si Portál v rozsahu, v akom ich uverejnil používateľ so založeným Používateľským profilom pri využívaní
inzerentných funkcií Portálu;
ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní,
súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim
advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, a pod..
S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní Osobných
údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene MADWIRE. Všetci naši
Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito spracovania.
Vaše Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj prostredníctvom súborov cookies našich obchodných partnerov
a poskytovateľov služieb, ktorých súbory cookies pri Prevádzke Portálu používame. Pre sprístupnenie niektorých
z týchto údajov je potrebné aby ste udelili svoj súhlas alebo pripustili oprávnený záujem. Viac informácii o tomto
spracovaní Osobných údajov je dostupných v našich podmienkach používania súborov cookies a v consent lište pri
návšteve Portálu.
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D. Prenos Osobných údajov mimo EÚ
Vaše Osobné údaje neprenášame mimo Európskeho Hospodárskeho priestoru, ak by k tomu v budúcnosti malo
dôjsť, zabezpečíme aby tento prenos prebiehal za podmienok a v štandarde stanovenom GDPR a Zákonom o
ochrane Osobných údajov.
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E. Niektoré časti Portálu
Časti Portálu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo
prevádzkované spoločnosťou MADWIRE. MADWIRE nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami
a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane
Vašich Osobných údajov.
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F. Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov
Ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame Osobné údaje Vám patria nasledujúce práva:
Právo odvolať súhlas

V prípadoch, kedy Vaše Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu,
máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky,
na adrese
info@dlznik.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania Osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie Osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii,
ako aj na informácie o tom, ako Vaše Osobné údaje používame. Vo väčšine
prípadov Vám budú Vaše Osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme,
pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto
informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté
elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a
aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje,
ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte
nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie)

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich Osobných údajov, napríklad v
prípade, ak Osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na
naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť
z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne
a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo
na
spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše
Osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že Osobné údaje, ktoré o
Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše Osobné údaje
nepotrebujeme využívať.

obmedzenie

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Osobných údajov, ktoré
ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa
však týka len Osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo
na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu Osobných údajov, ktoré je založené na
našich oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý oprávnený
dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše Osobné údaje ďalej
spracúvať.

Právo podať návrh na začatie
konania o ochrane Osobných
údajov

Ak sa domnievate, že Vaše Osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo
nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel.
číslo:
+421
/2/
3231
3214;
mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk,
https://dataprotection.gov.sk.
V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal
náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
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poriadok).
G. Záverečné ustanovenia
Bezpečnosť
Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a
bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov.
Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie
primeranej bezpečnosti Osobných údajov.
Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek
ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.

Zmeny Podmienok
Sme oprávnení tieto Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek meniť alebo upravovať.
Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany súkromia, umiestnime nové Podmienky ochrany súkromia
na Portáli a podľa potreby Vás o zmene Podmienok ochrany súkromia budeme informovať aj prostredníctvom e-mailu.
Takto zmenené Podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a
účinnosti a používaním Portálu (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany
súkromia.

Kontaktujte nás
Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam ochrany súkromia, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť
Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese info@dlznik.sk.
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