SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,Zákon“) týmto, ako dotknutá osoba, udeľujem súhlas spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.,
Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica, IČO: 31 444 873, spoločnosť zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 12330/B (ďalej len „MS“) so spracúvaním mojich
osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email, bydlisko (ďalej len „Osobné údaje“), za účelom
registrácie a evidencie ako registrovaného používateľa a/alebo predplatiteľa audiovizuálnej služby VOYO
(ďalej len „Služby“).
Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvania registrácie a/alebo poskytovania resp. využívania Služby. Tento
súhlas udeľujem na uvedené účely dobrovoľne a môžem ho kedykoľvek odvolať, a to spôsobom, ktorý je
určený nižšie pre podávanie žiadostí v rámci uplatňovania práva na prístup k Osobným údajom. V prípade
odvolania súhlasu MS zastaví spracovateľské činnosti, avšak nie je povinná zlikvidovať osobné údaje, ktoré
spracúva na základe iného právneho titulu než je tento súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania Osobných údajov založeného na tomto súhlase pred jeho odvolaním.
Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou na riadne poskytovanie Služieb zo strany MS
a využívanie Služieb zo strany registrovaného používateľa a/alebo predplatiteľa Služieb. V prípade
neposkytnutia osobných údajov MS nemôže z technických dôvodov zabezpečiť registráciu a/alebo platby, a teda
nemôže poskytnúť Službu pre registrovaného používateľa a/alebo predplatiteľa Služieb.
Zároveň beriem na vedomie a súhlasím, že MS v prípade predplatiteľov je pre účely zabezpečenia platby za
Službu prostredníctvom platobnej karty povinná poskytnúť osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a IP
adresa, spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930.

MS Osobné údaje nesprístupňuje iným osobám ani nezverejňuje. MS neuskutočňuje prenos Osobných
údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru).
Zároveň beriem na vedomie, že dňa 25.05.2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej len „Nariadenie“) a MS bude po uvedenom dni spracúvať moje údaje na základe tohto súhlasu podľa
Nariadenia. V tejto súvislosti beriem na vedomie, že MS nespracúva Osobné údaje pre účely vykonávania
automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.
Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté moje práva ako dotknutej osoby pri spracúvaní Osobných údajov
v zmysle § 28 a násl. Zákona a následne Nariadenia.
Dotknutá osoba má právo najmä:
1) na základe žiadosti od MS vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú Osobné údaje o nej spracúvané, a za
akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby spracúvania, informáciu o zdroji získania dotknutých
Osobných údajov;
2) na základe žiadosti od MS vyžadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych Osobných údajov resp.
doplnenie neúplných Osobných údajov;
3) na základe žiadosti od MS vyžadovať vymazanie/likvidáciu Osobných údajov ak:
a) Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie Osobných údajov, ak sa Osobné údaje spracúvajú nezákonne;
4) na základe žiadosti od MS vyžadovať obmedzenie spracúvania Osobných údajov ak:
a) dotknutá osoba namieta správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho MS overiť
správnosť Osobných údajov;
b) spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie Osobných údajov a
žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) MS už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá
osoba na uplatnenie právneho nároku;

5) na základe žiadosti od MS vyžadovať Osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla MS na základe tohto
súhlasu a má právo preniesť tieto Osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami;
6) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť písomne emailom na
adresu osobneudaje@markiza.sk alebo formou doporučeného listu doručeného MS na adresu Bratislavská
1/a, 843 56 Bratislava. Do predmetu emailu aj listu je potrebné uviesť „VOYO – Osobné údaje“.
Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú
bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu
sa povahu (opakovaná žiadosť), MS má právo si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na
poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo
primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
odmietnuť konať na základe žiadosti.
V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním mojich Osobných údajov sa môžem
obrátiť priamo na MS alebo na zodpovednú osobu ňou určenú, ktorej kontaktné údaje sú nasledujúce: Jana
Byrtusová, osobneudaje@markiza.sk, tel.: (+421) 2 68 274 116
Zároveň mám možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, www:
https://dataprotection.gov.sk/.

