Zásady ochrany osobných údajov
SÚHLAS dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej
len „GDPR“), čl. 6 ods. 1 písm. a, recitál 43, a iných.
Informačný systém osobných údajov: Marketing
Účely spracúvania: Identifikácia klientov za účelom zasielanie marketingových informácií. Môže sa
jednať o novinky, zľavy, výhody, limitované ponuky, poriadané súťaže, vyhotovovanie fotografií a
videozáznamov a ďalšie marketingové aktivity prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ: ZVEROPARK, s.r.o., sídlo: Štúrova 22, 949 01 Nitra, IČO: 36635731
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Nie je poverená. Dotknutá osoba môže vo veci ochrany
osobných údajov kontaktovať info@zveropark.sk
Právny základ spracúvania: Súhlas dotknutej osoby. Dotknutá osoba NIE JE povinná poskytnúť
osobné údaje. Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu spracúvania. Ak
je dotknutou osobou dieťa, ktoré má menej než 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za
podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv
a povinností (GDPR čl. 8 ods. 1).
Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas:
- účasťou v súťaži podľa jej pravidiel.
- prijatím Návštevného poriadku
ZVEROPARKU
- vyplnením dotazníka
- inou aktivitou, pri ktorej je upozornený,
že jej vykonaním poskytuje súhlas.

Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný: *
- zaslania e-mailu na:
info@zveropark.sk
- Zaslaním písomnej žiadosti na adresu
sídla prevádzkovateľa
A do predmetu uviesť „GDPR - Odvolanie
súhlasu“.
* Ak dotknutá osoba využíva svoje právo v zmysle GDPR recitál 43 veta 2, teda „možnosť dať
samostatný súhlas na jednotlivé spracovateľské operácie“, oznámi to prevádzkovateľovi spôsobom
pre odvolanie súhlasu.

Z akého zdroja sú získavané osobné údaje: Priamo od dotknutej osoby, alebo od jeho zákonného
zástupcu.
Kategórie osobných údajov: meno (podľa kontextu), priezvisko (podľa kontextu), adresa trvalého
pobytu (podľa kontextu), číslo telefónu (podľa kontextu), email (podľa kontextu), fotografia (podľa
kontextu), videozáznam (podľa kontextu),
Súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi. Vykonávajú sa tie, ktoré sú zaškrtnuté. [x]
získavanie, [x] zaznamenávanie, [x] usporadúvanie, [x] štruktúrovanie, [x] uchovávanie, [x]
prepracúvanie alebo zmena, [x] vyhľadávanie, [x] prehliadanie, [x] využívanie, [x] poskytovanie
(zverejnením na web stránke prevádukovateľa a jeho sociálnych sieťach), [x] preskupovanie alebo
kombinovanie, [x] obmedzenie, [x] vymazanie, [x] likvidácia.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Nie sú.
Sprostredkovateľ: Osobné údaje nie sú poskytované sprostredkovateľom. Ďalší príjemcovia (kt.
osobné údaje ďalej nespracúvajú): správa IT, webprovider. Pozn.: V zmysle GDPR sa orgán verejnej
správy, v prípade ak sú mu osobné údaje poskytnuté, za príjemcu nepovažuje.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa.
Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov po ukončení spracúvania ak to pravidlá konkkrétnej
akcie alebo registratúrny poriadok prevádzkovateľa nestanovuje inak.
Právny nárok dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej
osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo
namietať voči spracúvaniu, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo
namietať prípadné automatizované individuálne rozhodovanie ako aj profilovanie.
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte
svojho pobytu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov. V prípadoch uvedených v GDPR
čl. 17 má dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“).
Automatizované rozhodovanie, teda vopred stanovený postup, ktorý je následne vykonávaný
automatizovane: Nevyužíva sa.
Profilovanie, teda sledovanie resp. predvídanie správania: Nevyužíva sa.

