
 
 

 

INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM A OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

v zmysle Nariadenia 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) 
 

Vážený(-á) užívateľ(-ka), 

 

spoločnosť paypera s.r.o. so sídlom Plickova 7, 831 06 Bratislava, IČO: 46 528 962 (ďalej len 
„sprostredkovateľ“) Vás týmto v mene prevádzkovateľa spoločnosti Shopping Palace Bratislava, 

v.o.s., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava IČO: 31 370 519 (ďalej len 

„prevádzkovateľ“), žiada o poskytnutie Vašich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa 

trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje“), a to 
prevádzkovateľovi na účely súťaže, konkrétne na účely verejného ústneho vyhlásenia Vášho 

mena, priezviska, mesta/obce v prípade vyžrebovania Vami vyplneného formulára, na účely 

identifikácie Vašej osoby v prípade vyžrebovania Vami vyplneného formulára, na účely kontaktovania 

Vašej osoby organizátorom v prípade Vašej neprítomnosti pri vyžrebovaní, a na účely zverejnenia 
Vášho mena, priezviska, mesta/obce na webovej stránke prevádzkovateľa v prípade, ak sa stanete  

výhercom. Vami poskytnuté osobné údaje budú spracúvané počas doby trvania súťaže až do okamihu 

odovzdania výhry. Počas tej istej doby a na tie isté účely budú tieto osobné údaje poskytnuté 

sprostredkovateľovi. 
 

V prípade udelenia Vášho súhlasu aj na doručovanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu 

bude Vaša e-mailová adresa po skončení súťaže bez časového obmedzenia, prípadne do okamihu 

odvolania Vášho súhlasu, uchovávaná v informačnom systéme prevádzkovateľa na účely vedenia e-
mailovej elektronickej komunikácie, prostredníctvom ktorej Vám bude prevádzkovateľ poskytovať 

pravidelné informácie o súťažiach a spoločensko-kultúrnych a zábavných podujatiach organizovaných 

prevádzkovateľom a ním poverenými fyzickými a právnickými osobami v nákupnom centre Shopping 

Palace Zlaté piesky. Počas tej istej doby a na tie isté účely budú Vaše osobné údaje v rozsahu e-
mailový kontakt poskytnuté nasledovný príjemcom: spoločnosti Jones Lang LaSalle s.r.o. so sídlom 

Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, IČO: 36 669 504 a spoločnosti paypera s.r.o. so sídlom 

Plickova 7, 831 06 Bratislava, IČO: 46 528 962. 

 
Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle týchto podmienok bude Váš 

výslovný súhlas, ktorý prejavíte aktívnym vyznačením krížika („X“) pri udelení súhlasu so spracovaním 

osobných údajov.  

 
V prípade udelenia Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov je Vašim právom 

 

- požadovať od prevádzkovateľa, aby Vám poskytol prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej 

osoby, ktoré  spracúva, získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné 
údaje, ktoré sa jej týkajú Vašej osoby ako aj informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje 

získal,  účele a kategórii jej spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe 

spracúvania a uchovávania osobných údajov; 

- požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť Vašich 
osobných údajov, ktoré spracúva, 

- požadovať od prevádzkovateľa, aby po ukončení spracúvania vymazal Vaše osobné údaje,  

- získať od prevádzkovateľa Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 

čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi; 
- kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov; 

- podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných 

údajov SR za účelom zistenia, či pri spracúvaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Vašich 

práv alebo iných ustanovení zákona.                                                                                                       
 

Svoje vyššie uvedené práva môžete uplatňovať písomne na adrese Shopping Palace Bratislava, v.o.s., 

so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava alebo e-mailom na info@paypera.eu. 

 

 

 


