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INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosť VAFO PRAHA, s.r.o. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to 
nevyhnutné pre naplnenie zmluvných vzťahov ohľadom Vašej účasti na vernostnom systéme. 

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA 

1.1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť  VAFO PRAHA, 
s.r.o., so sídlom K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany, IČ: 614 99 587, zapísaná v obchodnom 
registri vedenom Mestským súdom v  Prahe, oddiel C, vložka  30564 (ďalej len ako 
„prevádzkovateľ“).

1.2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledovné: adresa na doručovanie K Brůdku 94, 
25219 Chrášťany, adresa elektronickej pošty osobniudaje@vafo.cz, telefon 257952141.

1.3. Prevádzkovateľ nevymenoval  osobu poverenú ochranou osobných údajov. 

2. PRÁVNÝ ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

2.1. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto 
spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a 
prevádzkovateľom alebo pre vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzatvorením 
takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
2016/679 o ochrane fyzických osôb v  súvislosti so spracúvaním osobných údajov a 
voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“). 

3. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

3.1. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorá bola uzavretá medzi 
Vami a prevádzkovateľom vo vzťahu k Vašej účasti na vernostnom systéme.    

3.2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k  automatickému individuálnemu rozhodovaniu 
v zmysle č. 22 nariadenia. 

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

4.1. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania účinkov práv  
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a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, a ďalej po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely 
archivácie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po 
dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby, ktoré zabezpečujú pre 
prevádzkovateľa technické služby súvisiace s fungovaním  a prevádzkovaním vernostného 
systému, vrátane fungovania a prevádzkovania softwaru a ukladania dát. 

5.2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť Vaše osobné údaje do tretích krajín (do krajín 
mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácii. 

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 

6.1. Za podmienok ustanovených v  nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa 
prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, 
prípadne obmedzenie ich spracovania, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných 
údajov. 

6.2. Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracúvaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo 
je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu. 

6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je 
nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a  plnenie zmluvy (časti na vernostnom 
systéme) a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu, či ju 
zo strany prevádzkovateľa riadne plniť.  
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