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: Ing. Andrej Kičura, tel. č. +421 915 293 044, email: prieskum@mnforce-panel.sk, http://www.mnforce.com/ (ďalej len „prevádzkovateľ“),
spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZnOOÚ“).
Vyplnením údajov a kliknutím na „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na účely
prieskumu trhu“ vyjadrujete ako dotknutá osoba prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním
svojich osobných údajov v rozsahu:(i) základných identifikačných údajov -meno, priezvisko,
rok narodenia, adresa bydliska, číslo účtu (IBAN), (ii) kontaktných údajov - telefónne číslo, email, (iii) sociodemografických údajov – štatistických údajov o pohlaví, veku, vzdelaní,
rodinnom stave počte detí, počte osôb v domácnosti, informácie o výške príjmu dotknutej
osoby a o výške príjmu domácnosti dotknutej osoby.
Vyššie uvedené osobné údaje uvádzate pri registrácií u prevádzkovateľa a postupným
dopĺňaním údajov na svojom konte.
Prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu za
účelom:
-

-

realizácie pravidelných prieskumov trhu (resp. v súvislosti s prieskumami trhu) formou
zasielania dotazníkov e-mailom na Vami uvedenú e-mailovú adresu a telefonického
kontaktovania na Vami uvedené telefónne číslo,
vyplácania finančných odmien za účasť na prieskume trhu na Vami uvedené číslo
účtu (IBAN).

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na uvedený účel udeľujete prevádzkovateľovi
na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby odo dňa ich
poskytnutia (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 u prevádzkovateľa. 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. 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 medzinárodnej
organizácií. Poskytovateľ je oprávnený postúpiť Vaše osobné údaje v rozsahu: meno,
priezvisko, bydlisko, telefónne číslo a e-mailová adresa 3. osobe, ktorou je spoločnosť
zadávateľa prieskumu trhu (t. j. zákazníkovi prevádzkovateľa, ktorý si objednal prieskum
trhu).

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 svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov (napr. pri
zmene svojich údajov), právo na vymazanie svojich osobných údajov alebo právo na
obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, právo namietať spracúvanie svojich
osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov. Za účelom overenia
identity žiadateľa je potrebné v žiadosti uviesť svoje meno, priezvisko, adresu bydliska a rok
narodenia. Ako dotknutá osoba máte ďalej 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.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli
poskytnuté slobodne.

