SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY
PRŮZKUMU TRHU
Provozovatel: MNFORCE, s.r.o., se sídlem: Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, Slovensko,
IČO: 46118641, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I,
Oddíl Sro, Vložka č.91746/B, v zastoupení: Ing. Andrej Kičura, tel. č. +421 915 293 044, email: pruzkum@mnforce-panel.cz,http://www.mnforce.com/ (dále jen „provozovatel“),
zpracovává osobní údaje dotčených osob v souladu se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně
osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZnOOÚ“).
Vyplněním údajů a kliknutím na „Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely
průzkumu trhu“ vyjadřujete jako dotčená osoba provozovateli souhlas se zpracováváním
svých osobních údajů v rozsahu: (i) základních identifikačních údajů - jméno, příjmení, rok
narození, adresa bydliště, číslo účtu (IBAN),(ii) kontaktních údajů - telefonní číslo, e-mail, (iii)
sociodemografických údajů – statistických údajů o pohlaví, věku, vzdělání, rodinném stavu,
počtu dětí, počtu osob v domácnosti, informace o výši příjmu dotyčné osoby a o výši příjmu
domácnosti dotčené osoby.
Výše uvedené osobní údaje uvádíte při registraci u provozovatele a postupným doplněním
údajů na svém kontě.
Provozovatel bude zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu za účelem:
-

-

realizace pravidelných průzkumů trhu (resp. v souvislosti s průzkumy trhu) formou
zasílání dotazníků e-mailem na Vámi uvedenou e-mailovou adresu a telefonického
kontaktování na Vámi uvedené telefonní číslo,
vyplácení finančních odměn za účast na průzkumech trhu na Vámi uvedené číslo
účtu (IBAN).

Svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů pro uvedený účel udělujete provozovateli na
dobu určitou do splnění účelu zpracovávání osobních údajů dotyčné osoby ode dne jejich
poskytnutí (dále jen „doba platnosti souhlasu“). Souhlas se zpracováním osobních údajů
pro tento účel můžete kdykoliv odvolat zasláním žádosti na pruzkum@mnforce-panel.cz.
Odvoláním souhlasu bude zrušeno Vaše konto u provozovatele. Provozovatel po uplynutí
doby platnosti souhlasu, nebo po obdržení Vašeho odvolání souhlasu se zpracováváním
osobních údajů, zabezpečí bezodkladné blokování a likvidacivšech Vašich osobních údajů.
Provozovatel prohlašuje, že zpracovává jen správné, úplné, a podle možností aktualizované
osobní údaje dotyčných osob. Osobní údaje dotyčných osob provozovatel zpracovává v
elektronické formě a přijatými vhodnými technickými a organizačními opatřeními zajišťuje
jejich bezpečnost, aby nedošlo k jejich neoprávněnému zpřístupnění, poškození, zničení,
ztrátě, změně, nebo jakémukoliv jinému nepřípustnému způsobu zpracování. Získané údaje
nepodléhají profilování ani automatizovanému rozhodování.
Provozovatel nerealizuje přenos osobních údajů do třetí země ani mezinárodní organizaci.
Poskytovatel je oprávněn postoupit Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště,
telefonní číslo a e-mailová adresa 3. osobě, kterou je společnost zadavatele průzkumu trhu
(t. j. zákazníkovi provozovatele, který si objednal průzkum trhu).
Poskytnutí osobních údajůjako i udělení Vašeho souhlasu s jejich zpracováváním je
svobodné, dobrovolné a určité. Na základě bezplatné písemné žádosti zaslané e-mailem na
pruzkum@mnforce-panel.cz máte jako dotyčná osoba právo žádat provozovatele o přístup
ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů (např. při změně svých

údajů), právo na vymazání svých osobních údajů nebo právo na omezení zpracovávání
svých osobních údajů, právo namítat zpracovávání svých osobních údajů, právo na
přenosnost svých osobních údajů. Za účelem ověření identity žadatele je potřebné v žádosti
uvést své jméno, příjmení, adresu bydliště a rok narození. Jako dotčená osoba máte dále
právo podat návrh na zahájení jednání na Úřadě na ochranu osobních údajů SR se sídlem
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, pokud se domníváte, že se Vaše osobní údaje
neoprávněně zpracovávají.
Dotyčná osoba prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, aktuální a byly
poskytnuty svobodně.

