
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY PRIESKUMU TRHU

prevádzkovateľ: MNFORCE, s.r.o., so sídlom: Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, Slovakia, IČO: 46118641,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I,  oddiel:  Sro, vložka č.  91746/B,
v zastúpení/kontaktná  osoba: Ing.  Andrej  Kičura,  e-mail:  prieskum@mnforce-panel.sk  (ďalej  len
„prevádzkovateľ“),  spracúva osobné údaje dotknutých osôb – respondentov na základe ich súhlasu so
spracúvaním  osobných  údajov  v súlade  s  nariadením  Európskeho  parlamentu  a  Rady  EÚ 2016/679  o
ochrane osobných údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len
„GDPR“)  a so zákonom č.  18/2018 Z.  z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“).

Zakliknutím na „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na účely prieskumu trhu“ udeľujete
podľa § 6 ods. 1 písm. a), § 9 ods. 2 písm. a) GDPR prevádzkovateľovi ako dotknutá osoba svoj
súhlas  so  spracúvaním  osobných  údajov  pre  účely  Vašej  účasti  na  prieskumoch  trhu  a     ich
vyhodnotení, vrátane spracúvania tzv. osobitnej kategórie osobných údajov, najmä údajov o zdraví.

(Do osobitnej kategórie osobných údajov možno zaradiť také údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický
pôvod,  politické  názory,  náboženské  alebo  filozofické  presvedčenie  alebo  členstvo  v  odborových
organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej
osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie
fyzickej osoby.)

Udelenie tohto súhlasu a Vaša účasť na prieskume trhu je úplne dobrovoľná.

Na  základe  tohto  súhlasu  bude  prevádzkovateľ  Vaše  osobné  údaje  spracúvať  na  účely  realizácie
a vyhodnotenia  prieskumu  trhu,  ktorého  sa  zúčastníte  vyplnením  dotazníka  na  ePaneli,  alebo
telefonickou formou, v ojedinelých prípadoch osobne. 

Prevádzkovateľ bude Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu realizovaného prieskumu,  napríklad
najmä v rozsahu:

 Vášho ID (priradeného prevádzkovateľom), 
 sociodemografických údajov – štatistických údajov napr. o štátnej príslušnosti, národnosti, postavení

v zamestnaní,  zodpovednosti za pravidelné nákupy,  existencia vodičského preukazu, automobilu,
počet áut v domácnosti, domáce zviera, počet hodín strávených na internete, využívanie PC/mobil/
tablet.., vybavenie domácnosti – elektro, dodávateľ elektrickej energie, dodávateľ plynu, atď.

 spotrebiteľského správania – napr. nákupné správanie, mesačná útrata, výdavky za tovary a služby,
atď.

 osobitnej kategórie osobných údajov (citlivé údaje), napr. o zdraví.
 ďalších údajov, ktoré nám dobrovoľne poskytne v rámci prieskumu trhu.

Prevádzkovateľ osobné údaje získané v rámci prieskumu trhu anonymizuje a posudzuje súhrnne. V rámci
realizácie prieskumu sa však nevyhne spracovaniu údajov aj od konkrétneho respondenta, ktoré mu v rámci
dotazníka  dobrovoľne  poskytne.  Tieto  údaje  však  prevádzkovateľ  spracúva  iba  výhradne  na  konkrétny
štatistický alebo výskumný účel, resp. na priradenie údajov do internej databázy prevádzkovateľa s cieľom
jej personalizácie.

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel udeľujete prevádzkovateľovi na dobu
určitú  -  do  splnenia  účelu  spracúvania  osobných  údajov,  ktorým  je  odplatná  účasť  na
prieskumoch/výskumoch po dobu členstva v danom ePaneli (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so
spracovaním  osobných  údajov  na  tento  účel  môžete  kedykoľvek  odvolať  zaslaním  žiadosti  na
prieskum@mnforce-panel.sk.  Odvolaním súhlasu  bude  zrušené  Vaše  konto  (t.  j.  členstvo  v ePaneli)  na
webovej stránke prevádzkovateľa. 

Svoje členstvo v ePaneli môžete kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu, čím zároveň uplynie aj doba platnosti
súhlasu. Prevádzkovateľ má za to, že pokiaľ Vám trvá členstvo v ePaneli,  máte záujem zúčastňovať sa
prieskumov/výskumov.
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Prevádzkovateľ  po  uplynutí  doby  platnosti  súhlasu,  alebo  po  obdržaní  Vášho  odvolania  súhlasu  so
spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu všetkých Vašich osobných
údajov.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje
dotknutých  osôb  starších  ako  16  rokov.  Osobné  údaje  dotknutých  osôb  prevádzkovateľ  spracúva  v
elektronickej forme a prijatými vhodnými technickými a organizačnými opatreniami zaisťuje ich bezpečnosť,
aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek
inému neprípustnému spôsobu spracúvania. Získané údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému
rozhodovaniu. 

Prevádzkovateľ nerealizuje prenos osobných údajov do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie. 

Bez Vášho výslovného súhlasu prevádzkovateľ neposkytne ďalším osobám / subjektom Vaše osobné údaje,
s výnimkou externej účtovníčky z dôvodu vedenia účtovníctva v súlade s osobitnými predpismi v súvislosti
s vyplávaním odmien za Vašu účasť na prieskume, sprostredkovateľa: Cint Deutschland GmbH, VAT Reg
No:  DE265570023  a  Dynata  GmbH,  VAT  reg.:  DE249473300  z dôvodu  spolupráce  v rámci  realizácie
prieskumu trhu, ďalej audítora, advokáta, alebo zákonom oprávnených subjektov (napr. daňový úrad, atď.). 

S Vašim súhlasom môže prevádzkovateľ poskytnúť Vaše kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo
a/alebo e-mailová adresu) svojmu klientovi (zadávateľovi prieskumu trhu) ak má klient záujem vykonať hlbší
prieskum trhu, resp. získať bližšie informácie priamo od Vás a Vy ste s uvedeným postupom vopred osobitne
súhlasili.  V prípade následnej osobitnej  komunikácie klienta a Vás sa jedná o osobitný vzťah klienta ako
prevádzkovateľa a Vás ako dotknutej osoby.

Poskytnutie osobných údajov ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je slobodné, dobrovoľné a
určité. 

Na  základe  bezplatnej  písomnej  žiadosti  zaslanej  e-mailom  na  prieskum@mnforce-panel.sk máte  ako
dotknutá osoba právo žiadať prevádzkovateľa o:

 prístup  k Vašim osobným údajom a na informácie  o  ich spracúvaní  (máte právo od prevádzkovateľa
získať potvrdenie o tom, či  spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať k nim prístup
a informácie podľa čl. 15 GDPR)

 opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov podľa čl. 16 GDPR (napr. pri
zmene Vašich osobných údajov);

 vymazanie  Vašich  osobných  údajov  ak  je  splnený  niektorý  z dôvodov podľa  čl.  17  GDPR (napr.  ak
zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne);

 obmedzenie  spracúvania  Vašich  osobných  údajov  pokiaľ  ide  o  jeden  z prípadov uvedených  v čl.  18
GDPR (napr. ak je spracúvanie protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate
namiesto toho obmedzenie ich použitia);  

 prenesenie  Vašich  osobných  údajov,  na  základe  čoho  môžete  získať  svoje  osobné  údaje  v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného
prevádzkovateľa osobných údajov podľa čl. 20 GDPR; 

 namietanie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 GDPR (napr. ak sa domnievate, že sú
spracúvané v rozpore s ochranou môjho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi
predpismi, námietku môžete uplatniť  aj proti  spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho
marketingu, automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania);

 odvolanie Vášho súhlasu podľa čl. 7 bodu 3 GDPR.

Za účelom overenia identity žiadateľa je potrebné v žiadosti uviesť svoje meno, priezvisko, adresu bydliska
a rok narodenia. 

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR
so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene
spracúvajú. Návrh musí obsahovať informácie podľa § 100 ZOOÚ.

Ďalšie  informácie  o  spracúvaní  osobných  údajov  sú  dostupné  na  webovom  sídle  prevádzkovateľa:
http://www.mnforce.com/, https://www.mnforce-panel.sk/, v časti Ochrana osobných údajov.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.
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