INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA - NEWSLETTER
podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14
Nariadenia.
Prevádzkovateľ: spoločnosť Viliam Turan Turancar, so sídlom Bratislavská 29, 949 01 Nitra, zapísaná v ORSR v Nitre, odd. Firm
vl.č.10321/N, (ďalej len „Spoločnosť“ alebo aj „CK TURANCAR“)
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: Bratislavská 29, 949 01 Nitra, telefonický kontakt: 037/655 0011,
037/655 0012, 037/655 8071, 037/655 8073, e-mailový kontakt: turancar@turancar.sk, gdpr@turancar.sk
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: v zmysle zákona pre cestovné kancelárie nie je povinnosťou mať určenú kontaktnú osobu.
Účely a právne základy spracúvania: CK TURANCAR spracúva osobné údaje dotknutých osôb – záujemcov o newsletter, na účel zasielania
noviniek a akcií CK TURANCAR, a to na základe súhlasu, ktorý záujemca udelil zadaním svojej e-mailovej adresy na web stránke CK
TURANCAR www.turancar.sk a následným potvrdením na link, ktorý mu bol doručený na zadanú e-mailovú adresu (double-check súhlas).
Záujemca udeľuje súhlas so spracúvaním svojej e-mailovej adresy na obdobie 5 rokov.
Záujemca môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to
- odhlásením sa z odoberania newslettra na konci každého zaslaného newslettra, alebo
- zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu CK TURANCAR uvedenú vyššie, a to z e-mailovej adresy, ktorá žiada o odvolanie súhlasu.
Kategórie dotknutých osobných údajov:
CK TURANCAR prijíma a spracúva osobné údaje, ktoré sú potrebné k elektronickému zasielaniu newslettra, a to e-mailové adresy.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
UI42 spol. s.r.o. prostredníctvom redakčného systému BUXUS zabezpečuje prijatie e-mailovej adresy, zaslanie súhlasu so spracovaním
osobných údajov a zasielanie newslettra.
Prenos osobných údajov do 3. krajín:
osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín.
Doba uchovávania osobných údajov:
osobné údaje sú uchovávané len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený alebo do odvolania súhlasu.
Profilovanie:
záujemca si môže vybrať typ newslettra, ktorý mu bude zasielaný. Newsletter je kategorizovaný podľa spôsobu dopravy a typu zájazdu.
Práva dotknutej osoby – dotknutá osoba má nasledovné práva:
i.
právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
ii.
právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iii.
právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iv.
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
v.
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
vi.
právo na prenosnosť osobných údajov,
vii.
právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
viii.
právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje
práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií,
informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.
Informácie o zdroji osobných údajov: Vaše osobné údaje získava CK TURANCAR priamo od Vás zadaním Vašej e-mailovej adresy na web
stránke www.turancar.sk.

