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OZNÁMENIE O OCHRANE SÚKROMIA – SAN MARCO LOVERS  

Spoločnosť San Marco Group Spa (daňové identifikačné číslo 00229240270) so sídlom na adrese Via Alta 10, 30020 
Marcon (VE) tel. +39 041 4569322 e-mail dpo@sanmarcogroup.it, vás ako prevádzkovateľ informuje, že vstupom do 
komunity „San Marco Lovers“ sa vaše údaje budú spracúvať spôsobom a na účely uvedené nižšie.  

KTORÉ ÚDAJE 
SA ZÍSKAVAJÚ? 

Spracúvajú sa vaše bežné osobné údaje, ako sú: biografické údaje, kontaktné údaje, druh 
vykonávanej práce, názov referenčného predajcu San Marco a veľkosť vybraného trička. 

NA AKÉ ÚČELY SA 
SPRACÚVAJÚ? 

Účel Právny základ 

1. Na účely členstva v „Community San 
Marco Lovers“ a vykonávania všetkých 
činností, ktoré z neho vyplývajú a s ním 
súvisia, prevádzkovateľom. 

Súhlas nie je potrebný, keďže spracúvanie je 
nevyhnutné na poskytovanie služby požadovanej 
používateľom alebo na založenie a/alebo plnenie 
zmluvného vzťahu (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). 

2. Na oznamovanie aktivít, iniciatív alebo 
podobných služieb týkajúcich sa 
„Community“. 

Súhlas nie je potrebný, keďže ide o komunikáciu 
týkajúcu sa podobných služieb (softspam). (článok 
130 ods. 4 legislatívneho dekrétu 196/2003) 

3. Zasielanie personalizovaných 
newsletterov týkajúcich sa nových 
produktov, projektov a/alebo služieb 
prevádzkovateľa.  

Vyžaduje sa súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). 

4. Na plnenie akéhokoľvek druhu povinnosti 
ustanovenej zákonmi, nariadeniami alebo 
právnymi predpismi Spoločenstva. 

Súhlas nie je potrebný, keďže spracúvanie je 
nevyhnutné na splnenie zákonných povinností, 
ktorým podlieha prevádzkovateľ údajov (čl. 6 ods. 1 
písm. c) GDPR) 5. Na riešenie prípadných právnych sporov, 

ktoré môžu vzniknúť počas vzťahu; 
 

KDE SA 
UCHOVÁVAJÚ 
MOJE ÚDAJE? 

Správa a uchovávanie osobných údajov prebieha v cloude a na serveroch umiestnených v rámci 
Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré vlastní a/alebo má k dispozícii 
prevádzkovateľ a/alebo externé spoločnosti, ktoré sú riadne vymenované za sprostredkovateľov 
údajov.  

AKO DLHO SA 
UCHOVÁVAJÚ 
MOJE ÚDAJE? 

Na účely uvedené v bodoch 1, 4 a 5 po celú dobu trvania vzťahu a/alebo ponúkanej služby a v 
každom prípade na obdobie nepresahujúce 10 rokov od ich ukončenia. Na účely uvedené v bodoch 
2 a 3 až do námietky alebo odvolania súhlasu. 

KOMU SA 
PRENÁŠAJÚ MOJE 

ÚDAJE? 

V prípade potreby môžu byť vaše údaje prenesené súdnym orgánom a verejným subjektom a 
orgánom výlučne na účely plnenia povinností vyplývajúcich zo zákonov, nariadení alebo právnych 
predpisov Spoločenstva. 

AKÉ MÁM PRÁVA 
V SÚVISLOSTI S 

MOJIMI ÚDAJMI? 

Dotknuté osoby majú právo požiadať prevádzkovateľa údajov o prístup k osobným údajom a o ich 
opravu alebo vymazanie alebo o obmedzenie spracúvania, ktoré sa ich týka, alebo namietať proti 
spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 15 a nasl. GDPR). Žiadosť je možné 
zaslať priamo prevádzkovateľovi alebo zodpovednej osobe na túto e-mailovú adresu: 
privacy@sanmarcogroup.it  dpo@sanmarcogroup.it  

NA KOHO SA 
MÔŽEM OBRÁTIŤ? 

Dotknuté osoby, ak sú splnené podmienky, majú tiež právo podať sťažnosť dozornému úradníkovi 
ako dozornému orgánu podľa stanovených postupov. 

 

mailto:+39%20041
mailto:dpo@sanmarcogroup.it
mailto:privacy@sanmarcogroup.it
mailto:dpo@sanmarcogroup.it

