Súhlas na spracovanie osobných údajov
Vyplnením registračného formuláre udeľujete dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich
osobných údajov spoločnosťou McDonald's Slovakia spol. s r.o., IČ: 31 392 229, so sídlom
Kráľovské údolie 1
Bratislava 811 02 (ďalej tiež len „Spoločnosť“) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o
ochrane osobných údajov, v platnom znení, je podľa nižšie uvedených podmienok:
Druh osobných údajov:
•

emailová adresa (ďalej len „Osobné údaje“)

Spracovatelia Osobných údajov:
•
•

Spoločnosť (jež je zároveň správcom osobných údajov);
Spoločnosti spolupracujúce s Spoločnosťou v oblasti marketingu ako sú Reklamná
spoločnosť McDonald's s.r.o, IČ: 27402355, so sídlom Praha 5, Řevnická 170/4, PSČ
155 21, OMD Czech, a.s., IČ: 64948439, so sídlom Praha 4, Lomnického 1705/9,
PSČ 14000 a DDB, a.s., IČ: 00293911, so sídlom Praha 1, Opletalova 25, PSČ
11000, Follow Bubble s.r.o., Mutěnická 7, 628 00 Brno, IČ: 27721876

Iné osoby k Osobným údajom nebudú mať prístup.
Účel a obdobie spracovania Osobných údajov:
•
•

marketingové a obchodné aktivity Spoločnosti vrátane šírenia obchodných oznámení
týkajúcich sa jej výrobkov alebo služieb; a
zasielanie newsletterov Spoločnosti,

to všetko po dobu nevyhnutne potrebnú, najdlhšie však po dobu 15 rokov od udelenia Vášho
súhlasu;
pričom máte možnosť voľby, k akým z týchto účelov spracovania Osobných údajov udeľujete
Váš súhlas separátnym udelením súhlasu sa zasielaním newsletterov.
Vyplnením registračného formulára ďalej
•

•

potvrdzujete, že ste bol/a informovaný/a, že na základe §11 zákona o ochrane
osobných údajov je tento súhlas so spracovaním Osobných údajov dobrovoľný a ste
oprávnený/a ho kedykoľvek odvolať (odvolanie súhlasu musia byť urobené písomne
emailom na emailovú adresu info@ddb.cz alebo zaslané na sídlo Spoločnosti);
potvrdzujete, že ste bol/a informovaný/a, že môžete uplatniť právo na prístup a
opravu Osobných údajov, prípadne požadovať nápravu porušenia povinností pri ich
spracovaní v rozsahu ustanovenom zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných
údajov, v platnom znení, kontaktovaním Spoločnosti na info@ddb.cz alebo písomne
na adresách sídla Spoločnosti a/alebo spracovateľov Osobných údajov uvedených
vyššie.

