SWAN Mobile, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
IČO: 35680202, DIČ: 2020324317, IČ DPH: SK2020324317
zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2958/B
nonstop linka: 0650 123 456

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Rozsah spracúvaných Údajov
Osobné údaje Účastníka budú spracúvané spoločnosťou SWAN Mobile, a.s., so sídlom
Borská 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 680 202, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2958/B (ďalej len SWAN Mobile)
ako prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v rozsahu údajov:
(i) zistiteľných z mojich úradných dokladov, resp. z úradných dokladov štatutárneho
orgánu,
(ii) ktoré som poskytol/a spoločnosti SWAN Mobile, či už ústne alebo v predložených
dokumentoch, v súvislosti s uzatvorením zmluvy so spoločnosťou SWAN Mobile,
(iii) získaných spoločnosťou SWAN Mobile podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách v platnom znení a
(iv) získaných spoločnosťou SWAN Mobile v rámci plnenia zmluvy uzatvorenej so
spoločnosťou SWAN Mobile, pričom pôjde najmä o tieto údaje ohľadom mojej
osoby:
-

meno, priezvisko, pípadne obchodné meno,
číslo očianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón,
e-mail,
dátum narodenia alebo rodné číslo, štátne občianstvo,
adresa trvalého bydliska či sídla (ulica, mesto, PSČ, štát),
korešpondenčná adresa (ulica, mesto, PSČ, štát),
meno a priezvisko, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, štátne občianstvo a adresa
trvalého bydliska štatutárneho orgánu, typ identifikačného dokladu štatutárneho orgánu
(občiansky preukaz, pas a pod.) a jeho číslo.

(ďalej len Údaje) za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy medzi Účastníkom a spoločnosťou
SWAN Mobile a akýchkoľvek úkonov súvisiacich so zmluvou (ďalej len Účel).
2. Podmienky spracúvania osobných údajov:
(a) Spoločnosť SWAN Mobile spracúva Údaje sama alebo prostredníctvom
sprostredkovateľov. Sprostredkovatelia spracúvajú Údaje v rozsahu a za podmienok
dohodnutých so spoločnosťou SWAN Mobile v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov. Zoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú Údaje v mene spoločnosti SWAN
Mobile, je uverejnený na webovom sídle spoločnosti SWAN Mobile, je priebežne
aktualizovaný a oznámenie podľa § 8 ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov sa bude
vykonávať zverejnením na webovom sídle spoločnosti SWAN Mobile.
(b) Spoločnosť SWAN Mobile je oprávnená, pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak,
poskytovať Údaje na vyššie uvedený Účel a počas doby platnosti súhlasu:
(i) osobám, ktoré spoločnosť SWAN Mobile zastupujú alebo inak oprávnene chránia
jej záujmy (napr. osobám, ktoré sú oprávnené na základe zmluvy so spoločnosťou
SWAN Mobile vymáhať a inkasovať pohľadávky spoločnosti SWAN Mobile,
(ii) osobám, ktoré sa podieľajú na vytváraní, ponúkaní, úprave, poskytovaní
a prevádzkovaní produktov spoločnosti SWAN Mobile a/alebo sa podieľajú na
prevádzkovaní a údržbe systémov a informačných systémov spoločnosti SWAN
Mobile,
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(iii) marketingovým agentúram, ktoré na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou
SWAN Mobile vykonávajú priamy marketing produktov a služieb poskytovaných
spoločnosťou SWAN Mobile, a
(iv) osobám, ktoré na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou SWAN Mobile
zabezpečujú povinnú archiváciu dokumentov v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
(c) V rámci spracúvania Údajov zo strany spoločnosti SWAN Mobile alebo v mene
spoločnosti SWAN Mobile, resp. v rámci ich poskytovania alebo sprístupňovania iným
osobám v zmysle podmienok uvedených v tomto súhlase, môže dochádzať k prenosu
týchto Údajov do iných členských štátov Európskej únie alebo do Indie, pričom
spoločnosť SWAN Mobile ubezpečuje, že v prípade cezhraničného prenosu Údajov
prijme primerané záruky ochrany prenášaných Údajov a súkromia a základných práv
a slobôd Účastníka v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
3. Ďalšie informácie ohľadom spracúvania Údajov
Účastník odoslaním Objednávky služieb spoločnosti SWAN Mobile potvrdzuje, že ním
poskytnuté Údaje sú pravdivé a že spoločnosť SWAN Mobile nemá možnosť kontroly
správnosti všetkých poskytnutých údajov a spoločnosť SWAN Mobile nezodpovedá za
prípadnú škodu, ktorá vznikne mne alebo tretej osobe v súvislosti s poskytnutím nepravdivých,
neúplných alebo zavádzajúcich Údajov zo strany Účastníka.
4. Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov
Údaje predstavujú osobné údaje, ktoré spoločnosť SWAN Mobile nevyhnutne potrebuje
na dosiahnutie Účelu, pričom Účastník poskytuje svoje Údaje spoločnosti SWAN Mobile
dobrovoľne.
Odoslaním Objednávky na služby spoločnosti SWAN Mobile Účastník potvrdzujem, že som
bol oboznámený v súlade s § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a je si vedomý
svojich práv, ktoré sú upravené v § 28 až 30 zákona o ochrane osobných údajov.
Účastník má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti SWAN Mobile vyžadovať:
(i) informácie o stave spracúvania mojich osobných údajov v informačnom systéme
spoločnosti SWAN Mobile,
(ii) presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť SWAN Mobile získala moje osobné
údaje na spracúvanie,
(iii) odpis mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a
(iv) opravu mojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracúvania.
Účastník má tiež právo na likvidáciu Údajov, ak bol splnený Účel ich spracúvania. Ak sú
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžem spoločnosť
SWAN Mobile požiadať o ich vrátenie. Likvidáciu Údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
môže Účastník tiež požadovať, ak došlo pri ich spracovávaní k porušeniu zákona.

