Zasady ochrony danych osobowych
Jeżeli jesteście naszym klientem, odbiorcom lub gościem na naszym webie, powierzacie nam
Państwo swoje dane osobowe. My odpowiadamy za ich ochronę i bezpieczeństwo. Proszę się
zapoznać z ochroną danych osobowych, zasadami i prawami, które macie zgodnie z RODO,
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 o ochronie osób
fizycznych, o wolnym przemieszczaniu się tychże danych oraz z ustawą nr 18/2018 o ochronie
danych osobowych).

Kto jest administratorem?
Osoba fizyczna Peter Žarnovský z siedzibą Okružná 835/3, 06401 Stará Ľubovňa, IČO:
52816885, wpisana w rejestrze agentów finansowych i doradców finansowych NBS pod
numerem 249086, która jest administratorem webowych stron http://www.zarnovsky.sk.
Wasze dane osobowe przetwarzamy i zarządzamy nimi, t.z. określamy, jak będą dane osobowe
przetwarzane i w jakim celu, na jak długo i wybieramy ewentualne kolejne upoważnione osoby
i przetwórców, którzy będą nam pomagać z przetwarzaniem.
Upoważnione osoby są w czynnościach, które dążą do pośrednictwa finansowego, osobami
upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych również dla spółki OVB Allfinanz
Slovensko a. s., z siedzibą Kukuričná 8, Bratislava 3 832 48, wpisaną w Rejestrze handlowym
Sądu okręgowego Bratislava I, odd. Sa, Vložka, číslo: 4597 / B, która jest agentem finansowym
i administratorem danych osobowych.
Tu jest informacyjne memorandum spółki OVB Allfinanz Slovensko a. s. dotyczące
przetwarzania danych osobowych
Oświadczenie
Oświadczamy, że jako administrator Pańskich danych osobowych spełniamy wszystkie
wymagania ustawowe wymagane przez obowiązujące ustawodawstwo, szczególnie ustawę
o ochronie danych osobowych oraz RODO i będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe tylko
na podstawie ważnego prawnego powodu i to szczególnie uzasadnionego interesu, pełnienia
umowy, ustawowych obowiązków lub przekazanej zgody. Według art. 13 RODO pełnimy
obowiązek informacyjny jeszcze przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych,
umożliwimy Państwu i będziemy wspierać podczas zastosowania i pełnienia Pańskich praw
według ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Zakres danych osobowych i cel ich przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe które nam zostały przekazane z następnych powodów, (dla
spełnienia tychże celów):
Udostępnianie usług
Pańskie dane osobowe w zakresie: e-mail, nr telefonu, imię jest niezbędne do zapewniania
naszych usług, (wysłanie e-booków, wysłanie dostępu do aplikacji, online kursów, dostarczenie
potrzebnych informacji, realizacja Pańskich próśb wysłanych przez odpowiednie formularze,
szukanie odpowiedniego agenta finansowego do pośredniczenia produktów finansowych
i doradztwa w zakresie usług finansowych).
Podczas zapewniania usług pośrednictwa finansowego, możemy jako osoby upoważnione
do przetwarzania danych osobowych dla spółki OVB Allfinanz Slovensko a. s., przetwarzać
wyłącznie w ich systemach następne dane: imię, nazwisko, adres trwałego zameldowania, adres
tymczasowego zameldowania, PESEL, jeśli został nadany, datę urodzenia, przynależność
państwowa, rodzaj dowodu tożsamości, nr telefonu, adres poczty elektronicznej oraz dane
z dowodu tożsamości w zakresie: wizerunek, tytuł, imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, adres
trwałego zameldowania, adres tymczasowego zameldowania, PESEL, datę urodzenia, miejsce
urodzenia, powiat, przynależność państwowa, adres trwałego zameldowania, adres
tymczasowego zameldowania, zapis o ograniczeniu zdolności do czynności prawnych, rodzaj
i numer dowodu tożsamości, dane o bonitacji, dane o tożsamości gospodarczej, u osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą również adres prowadzenia działalności
gospodarczej, Nr identyfikacyjny, jeśli został nadany, oznaczenie rejestru urzędowego lub innej
ewidencji publicznej, w której jest przedsiębiorca zapisany oraz nr wpisu w tymże rejestrze
lub inne dane osobowe, jeśli ustawa tego wymaga.
Marketing – wysyłanie newsletterów
Państwa dane osobowe, (e-mail, i imię), płeć, na co klikniecie e-mailach oraz kiedy
ich najczęściej otwieracie, wykorzystujemy w celach marketingowych – wysyłane ofert. Jeśli
jesteście naszym klientem, działamy tak w uzasadnionym interesie, ponieważ zakładamy,
że interesują Państwo nasze nowości i to podczas 10 lat od ostatniego zamówienia. Jeśli
nie jesteście naszym klientem, wysyłamy do Państwa newsletter tylko na podstawie zgody
i to podczas 10 lat od jej udzielenia. W obu przypadkach można zgodę wycofać mailowo
lub pisemnie.

Zaawansowany marketing na podstawie zgody
Tylko na podstawie zgody możemy wysyłać do Państwa inspirujące oferty osób trzecich
lub wykorzystać adres mailowy na przykład do re marketingu i celowania reklamy
na Facebooku i to podczas 10 lat od udzielenia zgody. Ten można, oczywiście, w dowolnej
chwili wycofać za pośrednictwem naszych danych kontaktowych.
Prowadzenie księgowości
Jeśli jesteście naszym klientem, niezbędnie potrzebujemy Państwa dane osobowe, (dany
do fakturacji), by spełnić ustawowe obowiązki dotyczące wystawienia i ewidencji dokumentów
podatkowych. Państwa dane osobowe przechowujemy podczas trwania okresu przedawnienia,
jeśli ustawa nie nakazuje dłuższy czas przechowywania lub jeśli nie informowaliśmy
w poszczególnych przypadkach inaczej.

Korzystanie z cookies
Podczas przeglądania naszych stron internetowych, rejestrujemy Pański adres IP, jak długo
przebywa Państwo na naszej stronie i z której strony zostaliście przekierowani. Korzystanie
z cookies do mierzenia frekwencji webu oraz dostosowanie wyświetlenia stron internetowych
traktujemy jako uzasadniony interes administratora, ponieważ wierzymy, że dzięki temu można
zapewnić lepszą jakość usług. Cookies dla celowej reklamy będą przetwarzane tylko
na podstawie Pańskiej zgody. Naszą stronę internetową można również przeglądać w trybie,
który nie umożliwia zbieranie danych osobowych. Korzystanie z cookies można zablokować
w swoim komputerze.

Zabezpieczenie i ochrona danych osobowych
Maksymalnie chronimy Wasze dane za pomocą nowoczesnych technologii, które odpowiadają
stopniu rozwoju technicznego. Chronimy ich tak, jakby były nasze własne. Przyjęliśmy
i dotrzymujemy wszystkie możliwe (dotychczasowo znane) techniczne i organizacyjne
obostrzenia, które zabraniają nadużyciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu Państwa danych
osobowych.
Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim
Państwa dane osobowe udostępniamy w uzasadnionych przypadkach i tylko w niezbędnym
zakresie. Dostęp do Państwa danych osobowych mają w szczególnym zakresie upoważnione
osoby, (nasi współpracownicy i pracownicy). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie

Ustawy o pośrednictwie finansowym i doradztwie finansowym. Udostępniamy ich instytucjom
finansowym, innym osobom oraz organom tylko w przypadkach i zakresie według Ustawy
o pośrednictwie finansowym. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy o papierach
wartościowych, udostępniamy i podajemy ich innym osobom i organom tylko w przypadkach
i w zakresie według Ustawy o papierach wartościowych.
Przekazywanie danych poza Unię Europejską
Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane na terytorium UE.
Prawa związane z ochroną danych osobowych
W związku z ochroną danych osobowych, macie Państwo różne prawa. Jeśli będzie chcieli
z niektórych skorzystać, prosimy o kontakt na adres: info@zarnovsky.sk. Macie prawo
do informacji, które są spełnione już niniejszą informacyjną stroną z zasadami przetwarzania
danych osobowych. Dzięki prawu do dostępu możecie się do nas kiedykolwiek zwrócić a my
bezzwłocznie, najpóźniej do 60 dni, pokażemy które Państwa dane przetwarzamy i dlaczego.
Jeśli nastąpią u Państwa zmiany, lub dane będą niekompletne, lub nieaktualne, macie Państwo
prawo do uzupełnienia lub zmiany danych osobowych. Z prawa do ograniczenia przetwarzania
możecie Państwo skorzystać w przypadku podejrzenia, że przetwarzamy niekompletne dane,
jest podejrzenie, że przetwarzamy dane wbrew ustawie, ale nie chcecie Państwo usunąć
wszystkie dane, albo dopóki nie wnieśli Państwo sprzeciw przeciwko przetwarzaniu.
Ograniczyć można zakres danych osobowych, albo cel ich przetwarzania, (na przykład
wypisaniem się z newsletteru, ograniczacie cel przetwarzania w celu wysyłania nowych ofert
handlowych).
Prawo do przeniesienia: Jeśli chcecie Państwo przenieść swoje dane do kogoś innego, będziemy
postępować tak jak przy skorzystaniu prawa do dostępu z tą różnicą, że dane dostarczymy
w maszynowo czytelnej formie. W tym przypadku potrzebujemy min. 60 dni czasu.
Prawo do skasowania: Kolejnym Państwa prawem jest prawo do skasowania. Nie chcemy
na Państwo zapomnieć, ale jeśli chcecie, macie do tego prawo. W takim przypadku skasujemy
wszystkie Wasze dane osobowe z naszych systemów, gdzie przetwarzamy dane osobowe.
Na zapewnienie prawa do skasowania potrzebujemy 120 dni. W niektórych przypadkach
jesteśmy ustawowo zobowiązani, na przykład musimy ewidować wystawione dokumenty
podatkowe do czasu określonego w ustawie. O ukończeniu skasowania powiadomimy Państwo
mailowo.

Skargi w urzędzie na ochronę danych osobowych
Jeśli podejrzewacie, że Wasze dane nie przetwarzamy zgodnie z ustawą, macie kiedykolwiek
prawo do złożenia skargi w Urzędzie na ochronę danych osobowych Slovenskej republiky,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk. Będziemy wdzięczni, jeśli wcześniej
powiadomicie nas o takim podejrzeniu, by mogliśmy temu zapobiec lub sprostować
uchybienie.
Wypisanie się z wysyłania newsletterów i warunków handlowych
E-maile z inspiracjami artykułami, produktami i usługami, wysyłamy do Was jeśli jesteście
naszym klientem na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Jeśli jeszcze nie jesteście
naszym klientem, wysyłamy ich do Państwa tylko na podstawie zgody. W obu przypadkach
możecie zakończyć odbieranie naszych e-maili kliknięciem link do wypisania się wysłanym
w każdym mailu, albo e-mailem z prośbą o ukończenie odbierania powiadomień.
Poufność
Pragniemy Państwa zapewnić, że nasi pracownicy i współpracownicy, który będą przetwarzać
Pańskie dane osobowe, są zobowiązani do zachowania poufności o danych osobowych
i środków bezpieczeństwa, których ujawnienie zagroziłoby bezpieczeństwo Państwa danych
osobowych. Poufność zobowiązuje podczas trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu.
Bez Pańskiej zgody nie będą Wasze dane osobowe udostępnione żadnej innej trzeciej stronie.

Kontakt do administratora
Jeśli podczas procesu przetwarzania będziecie chcieli się z nami skontaktować, możecie
tak zrobić przez nr telefonu +421 949 829 123 albo na e-mail: info@zarnovsky.sk.

