Podmienky spracúvania osobných údajov
1. Spracúvanie osobných údajov v rámci služby Kimbino
Na základe Vášho prihlásenia k odberu letákov Vám bude túto službu bezplatne poskytovať obchodná
spoločnosť Kimbino Green s.r.o., IČO: 51307294, so sídlom Na bráne 8665/4, Žilina 010 01,
Slovenská republika.
Pre zasielanie letákov ste poskytli tejto spoločnosti Vašu e-mailovú adresu, prípadne ďalšie údaje ako
meno, priezvisko, tel. číslo, adresu, vek a pohlavie, ktoré predstavujú Vaše osobné údaje. S ohľadom
na to Vás naša spoločnosť informuje, akým spôsobom bude s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste jej
poskytli, nakladať.
Naša spoločnosť pri spracúvaní vystupuje ako prevádzkovateľ. Ďalej v texte je preto uvádzaná pod
týmto označením.
1.1. Účel, právny základ a doba spracovania osobných údajov
Vami poskytnuté osobné údaje spracováva Prevádzkovateľ:
●
●
●
●

pre účel zasielania aktuálnych letákov katalógov, zľavových kódov, kupónov, akciových ponúk,
prípadne iných ponúk predajcov uvedených či subjektov inzerujúcich na webových stránkach
Prevádzkovateľa;
Vaša e-mailová adresa slúži pre účel Vašej registrácie na portáli Prevádzkovateľa;
Vaše ďalšie osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za účelom personalizácie služby, ktorá je
jej súčasťou;
pre účel vybavovania Vašich žiadostí, podnetov alebo sťažností.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov pre účely poskytnutia služby, vrátane
registrácie a personalizácie služby, je zmluva s Vami, na základe ktorej Vám poskytujeme službu
zasielania letákov.
Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov pre účely vybavovania Vašich žiadostí,
podnetov alebo sťažností je oprávnený záujem Prevádzkovateľa na vybavení Vašich žiadostí, podnetov
alebo sťažností základe ktorej Vám poskytujeme službu zasielania letákov.
Vaše osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracovávať po dobu poskytovania služby zasielania letákov
a následne po dobu 15 dní po skončení poskytovania služby, ktorá je potrebná k vykonaniu
technických opatrení k odstráneniu osobných údajov zo systémov používaných Prevádzkovateľom.
Vaše osobné údaje pre účel vybavovania Vašich žiadostí, podnetov alebo sťažností bude
Prevádzkovateľ spracúvať po dobu potrebnú na vybavenie danej žiadosti, podnetu alebo sťažnosti
vrátane doby potrebnej na preukázanie toho, že daná žiadosť, podnet alebo sťažnosť bola vybavená v
súlade so zákonom (v prípade, ak sa danú žiadosť, podnet alebo sťažnosť vzťahujú aj zákonné
požiadavky).
Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako od dotknutej osoby, a to prostredníctvom
vyplnenia formulára umiestneného na webových stránkach Prevádzkovateľa alebo v rámci Vášho
užívateľského účtu. Údaje o polohe a údaje získané na základe cookies získava podľa článku 3.4.
týchto Podmienok.

2. Spracúvanie osobných údajov pre marketingovú komunikáciu
Na základe poskytnutia samostatného súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov
obchodnej spoločnosti Kimbino Green s.r.o., IČO: 51307294, so sídlom Na bráne 8665/4, 010 01
Žilina Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.
69336/L
a

obchodnej spoločnosti Hyperia s.r.o., IČO: 47136961, so sídlom Na bráne 8665/4, 010 01 Žilina,
Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.
59029/L
(spoločnosti ďalej spoločne len „P
 revádzkovatelia“),
budú Prevádzkovatelia spracovávať Vaše osobné údaje za nižšie uvedených podmienok ako spoloční
Prevádzkovatelia.
2.1. Spoloční Prevádzkovatelia
Prevádzkovatelia sú spoločnými Prevádzkovateľmi v zmysle čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie
o ochrane osobných údajov; ďalej len „G
 DPR“) vo vzťahu k spracovávaniu Vašich osobných údajov.
To znamená, že Prevádzkovatelia spoločne určujú účely a prostriedky takéhoto spracovania.
Prevádzkovatelia si medzi sebou transparentným spôsobom rozdelili povinnosti Prevádzkovateľa podľa
GDPR nasledujúcim spôsobom:
●
●

Kimbino Green s.r.o. zodpovedá za informovanie dotknutých osôb podľa článkov 13 a 14
GDPR (informácie o spracovaní sú uvedené v týchto podmienkach spracovania osobných
údajov);
Hyperia s.r.o. zodpovedá za výkon práv dotknutej osoby podľa článkov 15 až 22 GDPR (Vaše
práva ako dotknutej osoby sú bližšie popísané v článku 7 týchto podmienok spracovania
osobných údajov).

Ako dotknutá osoba sa s uplatnením svojich práv môžete obrátiť na ktoréhokoľvek z Prevádzkovateľov
prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.
2.2. Účel, právny základ a doba spracovania osobných údajov
Prevádzkovatelia na základe Vášho súhlasu spracovávajú všetky údaje, ktoré ste vložili do formulára
na webových stránkach Prevádzkovateľa či vložili v rámci Vášho užívateľského účtu (kontaktné a
identifikačné údaje). Prevádzkovatelia ďalej spracovávajú nasledujúce informácie – údaje o Vašej
polohe a internetovej aktivite zaznamenanej prostredníctvom cookies a IP adresy, v súlade s článkom
3.4 týchto podmienok, prostredníctvom Vašich preferencií v rámci služby zasielanie letákov či inej
aktivity v rámci Vášho užívateľského účtu.
Vami poskytnuté osobné údaje spracovávajú Prevádzkovatelia pre účely priameho marketingu formou
zasielania obchodných informácií o produktoch či službách Prevádzkovateľov alebo ich obchodných
partnerov.
Spracovávanie osobných údajov pre tento účel zahŕňa aj personalizáciu obchodných informácií.
Právnym základom pre spracovávanie Vašich osobných údajov je Vami udelený súhlas.
Vaše osobné údaje budú spracovávané do odvolania Vášho súhlasu s ich spracovaním, najneskôr však
po dobu, po ktorú trvá účel ich spracovania určený Prevádzkovateľmi.

3. Spoločné informácie pre spracovanie osobných údajov podľa bodov 1 a 2
3.1. Pravdivosť osobných údajov a ich aktualizácie
Prevádzkovateľ bude vždy považovať Vami poskytnuté osobné údaje za pravdivé a neskreslené. Za
prípadné škody či inú ujmu tretích osôb zodpovedá vždy len osoba, ktorá údaje do formulára či
užívateľského účtu vložila.
Žiadame Vás o aktualizáciu údajov oznámením zmeny zaslanej na e-mailovou adresu Prevádzkovateľa
uvedenú nižšie.
3.2. Spôsob spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané Prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom či sprostredkovateľmi,
povereným(i) Prevádzkovateľom k spracovaniu osobných údajov. Za týmto účelom Prevádzkovateľ
Vaše osobné údaje alebo ich časť sprostredkovateľom poskytuje ako jednej z kategórií príjemcov
osobných údajov. Sprostredkovateľa predstavuje správca IT aplikácií využívaných k spracovaniu
osobných údajov.
Všetky povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k spracovaniu Vašich osobných údajov sa vždy vzťahujú
aj na Prevádzkovateľom poverených sprostredkovateľov.
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje pre vyššie uvedené účely automatizovane.
Automatizované spracovanie pre účely priameho marketingu zahrnuje aj personalizáciu zasielaných
obchodných informácií. Automatizované spracovanie, ktoré vykonáva Prevádzkovateľ, nie je
procesom, ktorý by viedol k individuálnemu rozhodnutiu, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo
sa Vás podobným spôsobom dotýkalo v zmysle čl. 22 ods. 1 GDPR.
3.3. Zabezpečenie osobných údajov
Prevádzkovateľ uplatňuje primerané technické a organizačné opatrenia, aby zaistil ochranu
spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu
k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému
neoprávnenému spracovávaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Prevádzkovateľ za týmto
účelom využíva elektronické prostriedky ochrany i fyzickú ochranu osobných údajov.
Prevádzkovateľ v rámci spracúvania neposkytuje Vaše osobné údaje žiadnym tretím osobám.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že Vaše osobné údaje, poskytnuté na základe tohto súhlasu, nezverejní.
3.4. Využívanie cookies a údajov o polohe
Prevádzkovateľ na svojich webových stránkach využíva cookies - malé textové súbory zasielané z
webových stránok, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači. Cookies sú využívané pre účely vytvárania
štatistických údajov, pre analýzu návštevnosti stránky a k personalizácii služby. Cookies nemožno
použiť k získavaniu dát z Vášho pevného disku. Ak si neprajete ukladať cookies webových stránok
Prevádzkovateľa na Váš počítač, je možné toto ukladanie zakázať priamo nastavením Vášho
webového prehliadača.
Upozorňujeme, že zákaz cookies môže ovplyvniť funkčnosť webových stránok Prevádzkovateľa a Vaše
skúsenosti pri používaní týchto stránok.
Ak ste umožnili vo Vašom prehliadači sledovať Vašu polohu, bude Prevádzkovateľ tento údaj využívať
pre účely personalizácie služby (zobrazeniu letákov predajcov predávajúcich v okolí užívateľa). Ak si
neprajete sledovať Vašu polohou, je možné toto sledovanie zakázať priamo nastavením Vášho
webového prehliadača.

4. Vaše práva vo vzťahu k spracovaniu Vašich osobných údajov
Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva podľa GDPR:
-

-

právo na prístup k Vašim osobným údajom a k informáciám o spracovaní svojich osobných
údajov podľa článku 15 GDPR,
právo na ich opravu alebo vymazanie podľa článku 16 a 17 GDPR,
právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR,
právo na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 GDPR,
právo vzniesť námietku podľa článku 21 GDPR,
právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom
spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás ako dotknutú osobu právne účinky alebo sa
Vás obdobným spôsobom významne dotýka, podľa článku 22 GDPR,
právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa článku 77 GDPR.

Prevádzkovateľ všetky úkony smerujúce k zaisteniu výkonu práv dotknutej osoby poskytuje a činí
bezplatne, ak nie je ďalej stanovené inak.
Ak je Vaša žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že sa bez riadneho dôvodu
opakuje, môže Prevádzkovateľ od Vás žiadať primeraný poplatok (zohľadňujúci administratívne
náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií, alebo oznámení, alebo s vykonaním
požadovaných úkonov); alebo môže Prevádzkovateľ odmietnuť Vašej žiadosti vyhovieť.

5. Kontakt na Prevádzkovateľov
Pre uplatnenie svojich práv sa môžete obrátiť na spoločnosť Kimbino Green s.r.o. e-mailom na adresu:
ou@kimbino.com
Pre uplatnenie svojich práv sa môžete obrátiť tiež na spoločnosť Hyperia s.r.o. e-mailom na adresu:
ou@hyperia.sk
So svojím podnetom a/alebo sťažnosťou za porušenie povinností stanovených právnymi predpismi pri
spracovaní osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.
Kontaktné
údaje
Úradu
pre
ochranu
osobných
údajov
sú
dostupné
tu:
https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

