Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: AUKČNÉ CENTRUM s. r. o.
IČO: 44 951 621
Sídlo: Triblavinská 3191, 900 25 Chorvátsky Grob
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 60558/B
Kontaktné údaje (tel./email/fax):
Identifikačné a kontaktné údaje zodpovedného zástupcu:
Meno a priezvisko: Radomír Bachar
Kontaktné údaje (tel./email): +421 948 837 111, bachar@aukcnecentrum.sk
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)
Okruh dotknutých osôb:
Záujemcovia o kúpu motorového vozidla v dražbe – registrovaní používatelia online dražobného systému ako aj
predávajúci a kupujúci (v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy, ktorá je výsledkom online dražby),.
Účel spracúvania osobných údajov:
Zapojenie sa do obchodných verejných súťaží v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na kúpu motorového vozidla, a to vo forme
obchodnej verejnej súťaže, ktorá sa uskutočňuje formou elektronickej dražby prostredníctvom online dražobného
systému. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ
nezamýšľa prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.
Zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva:
Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, rodné číslo, číslo účtu
v prípade fyzických osôb a meno a priezvisko, trvalé bydlisko v prípade fyzických osôb ako štatutárnych orgánov
právnických osôb. Po zaregistrovaní a pridelení prihlasovacieho mena a hesla, je dotknutá osoba povinná poskytnúť
prevádzkovateľovi kópiu/scan dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), a to zaslaním
prevádzkovateľovi poštou, e-mailom alebo doručením osobne do sídla spoločnosti prevádzkovateľa. Kópia dokladu
totožnosti slúži prevádzkovateľovi výlučne za účelom skutočnej identifikácie dotknutej osoby a pre zmluvné účely.
Bezodkladne po overení totožnosti dotknutej osoby, bude kópia/scan dokladu totožnosti dotknutej osoby zlikvidovaná
skartovaním.
Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov:
Osobné údaje dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi na vyššie vymedzený účel dobrovoľne a prevádzkovateľ
ich za vyššie vymedzeným účelom spracúva na základe udeleného súhlasu, pričom tento súhlas bol udelený
dotknutou osobou elektronicky zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“, pričom dotknutá
osoba bola zároveň poučená o jej právach spojených s udelením tohto súhlasu.
Poučenie o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na vyššie uvedený kontaktný email
zodpovednej osoby u prevádzkovateľa vyžadovať najmä:
potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní jej osobných údajov v informačnom systéme v
rozsahu identifikačných údajov prevádzkovateľa, účelu spracúvania osobných údajov, zoznamu osobných údajov
a potrebných doplňujúcich informácií,
informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracovanie,
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných
údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať
ich likvidáciu. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR
podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Dotknutá osoba môže udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to zaškrtnutím políčka
„Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov“, okrem prípadov, keď zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov ustanovuje inak.
Ďalšie informácie:
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v databáze dražiteľov po dobu 10 rokov odo dňa obdržania
osobných údajov od dotknutej osoby.
Osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ nezverejňuje.
Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytované tretím – mimozmluvným stranám.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu:
Dotknutá osoba môže udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľovi aj na účely marketingu, a to
zaškrtnutím políčka „Súhlas s použitím na marketingové účely“, a rovnako môže predmetný udelený súhlas odvolať,
a to zaškrtnutím políčka „Odvolanie súhlasu na marketingové účely“.
Prevádzkovateľ v uvedenom prípade spracúva osobné údaje v rozsahu: emailová adresa, telefónne číslo, a to po
dobu 10 rokov, pričom marketingové účely zahŕňajú zasielanie marketingových emailov/správ a reklamných
informácií.

