
Podmínky zpracování osobních údajů 
 

Na základě Vašeho přihlášení k odběru letáků Vám bude tuto službu bezplatně poskytovat obchodní              
společnost Hyperia s.r.o., IČO: 47136961, se sídlem Na bráne 8665/4, Žilina 010 01, Slovenská              
republika. 

Pro zasílání letáků jste poskytli této společnosti Vaši e-mailovou adresu, případně další údaje jako              
jméno, příjmení, tel. číslo, adresu, věk a pohlaví, které představují Vaše osobní údaje. S ohledem na                
to Vás naše společnost informuje, jakým způsobem bude s Vašimi osobními údaji, které jste jí poskytli,                
nakládat.  

Naše společnost při zpracování vystupuje jako správce. Dále v textu je proto označena pod tímto               
označením. 

1. Účel, právní základ a doba zpracování osobních údajů  
Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovává Správce pro účely zasílání aktuálních letáků, katalogů,            
slevových kódů, kupónů a akciových nabídek vybraných prodejců uvedených na webových stránkách            
Správce. Vaše e-mailová adresa současně slouží k Vaší registraci na portálu správce. Vaše další osobní               
údaje Správce zpracovává za účelem personalizace služby. 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je smlouva s Vámi, na základě které Vám               
poskytujeme službu zasílání letáků atd. 

Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu poskytování služby zasílání letáků a následně po               
dobu 15 dní po skončení jejího poskytování, která je potřebná na provedení technických opatření k               
odstranění osobních údajů ze systémů užívaných Správcem. 

2. Zdroje osobních údajů a jejich aktualizace: 
Správce získává osobní údaje přímo od Vás jako od subjektu údajů, a to prostřednictvím vyplnění               
formuláře umístěného na webových stránkách Správce. 

Správce bude vždy považovat osobní údaje uvedené do elektronického formuláře za pravdivé a             
nezkreslené. Za případné škody či jinou újmu třetích osob odpovídá vždy jen osoba, která údaje do                
formuláře vložila.  

Žádáme Vás o aktualizaci údajů oznámením změny zaslané na e-mailovou adresu Správce uvedenou             
níže. 

3. Způsob zpracování osobních údajů: 
Osobní údaje jsou zpracovávány Správcem nebo zpracovatelem či zpracovateli, pověřeným(i)          
Správcem ke zpracování osobních údajů. Za tímto účelem Správce Vaše osobní údaje nebo jejich část               
zpracovatelům poskytuje jako jedné z kategorií příjemců osobních údajů. Zpracovatele představuje          
správce IT aplikací využívaných ke zpracování osobních údajů. 

Veškeré povinnosti Správce ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů se vždy vztahují i na               
Správcem pověřené zpracovatele. 

4. Zabezpečení osobních údajů: 
Správce uplatňuje přiměřená technická a organizační opatření, aby zajistil ochranu zpracovávaných           
osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním             
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému             
zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Správce za tímto účelem využívá elektronické              
prostředky ochrany i fyzickou ochranu osobních údajů.  

Správce v rámci zpracování neposkytuje Vaše osobní údaje žádným třetím osobám. 

Správce prohlašuje, že Vaše osobní údaje, poskytnuté na základě tohoto souhlasu, nezveřejní. 



5. Využívání cookies a údajů o poloze 
Správce na svých webových stránkách využívá cookies - malé textové soubory zasílané z webových              
stránek, které se ukládají ve Vašem počítači. Cookies jsou využívány pro účely vytváření statistických              
údajů, pro analýzu návštěvnosti stránky a k personalizaci služby. Cookies nelze použít k získání dat z                
Vašeho pevného disku. Pokud si nepřejete ukládat cookies webových stránek Správce na Váš počítač,              
lze toto ukládání zakázat přímo nastavením Vašeho webového prohlížeče.  
Upozorňujeme, že zákaz cookies může ovlivnit funkčnost webových stránek Správce a Vaše zkušenosti             
při používání těchto stránek. 
 
Pokud jste umožnili ve Vašem prohlížeči sledovat Vaši polohu, bude Správce tento údaj využívat pro               
účely personalizace služby (zobrazení letáků prodejců prodávajících v okolí uživatele). Pokud si            
nepřejete sledovat Vaši polohou, lze toto sledování zakázat přímo nastavením Vašeho webového            
prohlížeče.  
 
6. Vaše práva ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů: 
 

Jako subjekt údajů máte práva dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.                
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu                
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen               
„GDPR“):  

- právo na přístup k Vašim osobním údajům a k informacím o zpracování svých osobních údajů              
dle článku 15 GDPR, 

- právo na jejich opravu nebo výmaz dle článku 16 a 17 GDPR,  
- právo na omezení zpracování dle článku 18 GDPR,  
- právo na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR,  
- právo vznést námitku dle článku 21 GDPR,  
- právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném         

zpracování, včetně profilování, které má pro Vás jako subjekt údajů právní účinky nebo se Vás               
obdobným způsobem významně dotýká, dle článku 22 GDPR, 

- právo podat stížnost u dozorového úřadu dle článku 77 GDPR.  

Správce veškeré úkony směřující k zajištění výkonu práv subjektu údajů poskytuje a činí bezplatně,            
není-li dále stanoveno jinak.  

Je-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se bez řádného důvodu             
opakuje, může Správce od Vás žádat přiměřený poplatek (zohledňující administrativní náklady spojené            
s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů); nebo          
Správce může odmítnout Vaší žádosti vyhovět.  

7. Kontakt na Správce 
Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na Správce e-mailem na adresu: ou@hyperia.sk 

Se svým podnětem a/nebo stížností na porušení povinností stanovených právními předpisy při            
zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej              
republiky. Kontaktní údaje úradu jsou dostupné zde: https://dataprotection.gov.sk/uoou/. 
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