Zásady ochrany osobných údajov
Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej tiež len „zásady“) sú uplatňované spoločnosťou PROFI CREDIT
Slovakia, s. r. o. Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35792752 (ďalej tiež len "PROFI CREDIT") vo vzťahu k
dotknutým osobám, ktorých osobné údaje spracúva.
1. Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Dotknutá osoba udeľuje spoločnosti PROFI CREDIT dobrovoľne a bezplatne súhlas so spracúvaním
nasledovných údajov (osobných aj iných): meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo a
e-mailová adresa, údaj o pracovnom pomere, informácia o výške a dobe splácania požadovanej pôžičky
dotknutej osoby (ďalej len „údaje“), a to na marketingové účely, a na dobu určitú: 120 mesiacov resp. až do
odvolania súhlasu, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek vykonať s uvedením mena, priezviska, adresy
bydliska, a to prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného PROFI CREDIT. Údaje o dotknutej osobe
nebudú zverejnené a PROFI CREDIT nepredpokladá prenos osobných údajov do tretej krajiny. PROFI CREDIT
je oprávnená poskytovať údaje dotknutých osôb nasledovným tretím stranám (marketingovým partnerom) (ďalej
len „tretie strany“), a to na základe zmluvy. Údaje budú spracúvané aj automatizovanými prostriedkami
spracúvania. Dotknutá osoba udelením súhlasu so spracúvaním údajov prehlasuje, že PROFI CREDIT poskytla
správne, úplné a pravdivé údaje.
Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti zaslanej PROFI CREDIT právo vyžadovať: 1. potvrdenie,
či sú alebo nie sú údaje o nej spracúvané, 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní údajov
v informačnom systéme / oboznámenie sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 3. vo všeobecne
zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získala PROFI CREDIT jej údaje na spracúvanie,
4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 5. opravu alebo
likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
6. likvidáciu jej údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, 7. likvidáciu jej údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 8. blokovanie jej údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím
času jeho platnosti.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu PROFI CREDIT, ktoré by malo pre
ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov
automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať PROFI CREDIT
o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom PROFI
CREDIT je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia
bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia PROFI CREDIT informuje dotknutú
osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade,
ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov
dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov PROFI
CREDIT vydala rozhodnutie, ktorým vyhovela požiadavke dotknutej osoby, alebo ak PROFI CREDIT na základe
zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných
údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
2. Súhlas so zasielaním elektronickej komunikácie
Dotknutá osoba udeľuje PROFI CREDIT a tretím stranám, ktorým PROFI CREDIT poskytne osobné údaje
dotknutej osoby podľa bodu 1. dobrovoľne a bezplatne súhlas so zasielaním elektronickej komunikácie (napr.
vo forme SMS, e-mailov, telefonických hovorov a pod. obsahujúcich marketingové informácie, obchodné
oznámenia a reklamné ponuky). Dotknutá osoba bude mať kedykoľvek možnosť zrušiť zasielanie (odvolať súhlas
so zasielaním) elektronickej komunikácie.
3. Spôsob ochrany osobných údajov
PROFI CREDIT sa zaväzuje riadne spracúvať všetky údaje, ktoré jej sú poskytnuté dotknutou osobou v súlade
s najvyššími bezpečnostnými štandardmi. So všetkými údajmi poskytnutými dotknutou osobou bude PROFI
CREDIT zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v týchto zásadách.
PROFI CREDIT nezodpovedá za zneužitie poskytnutých údajov, ku ktorému došlo v priebehu ich prenosu v rámci
komunikačných sietí alebo v dôsledku neoprávneného prístupu tretej osoby. Všetky poskytnuté údaje sú uložené
na zabezpečenom serveri a sú chránené proti neoprávnenému digitálnemu i fyzickému prístupu. Dotknutá osoba
berie na vedomie, že údaje poskytnuté na internete verejne (napr. v rámci diskusných fór, chatu či e-mailu) môžu
byť použité tretími osobami. Ak dotknutá osoba poskytne v tomto zmysle svoje údaje, robí tak na vlastné riziko.

4. Používanie cookies
Dotknutá osoba udeľuje PROFI CREDIT súhlas s používaním cookies a spracúvaním informácií v súboroch
cookies.
5. Zmena zásad
PROFI CREDIT si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto zásady, a to aj bez uvedenia dôvodu.
O prípadných zmenách bude dotknutá osoba informovaná e-mailom.
6. Rozhodné právo
Tieto zásady sa riadia slovenským právom.
7. Záverečné ustanovenia
Ak by bolo niektoré z ustanovení týchto zásad neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nedotýka sa to platnosti,
účinnosti a vykonateľnosti ostatných ustanovení. PROFI CREDIT sa zaväzuje takéto ustanovenie bezodkladne
nahradiť platným, účinným a vykonateľným ustanovením tak, aby v najvyššej možnej miere zodpovedalo obsahu
a účelu ním nahradzovaného ustanovenia.
Zásady sa uplatňujú pri spracúvaní údajov dotknutej osoby získaných prostredníctvom internetových stránok
prevádzkovaných PROFI CREDIT alebo osobami spolupracujúcimi s PROFI CREDIT. Každý má právo požiadať
PROFI CREDIT pred udelením súhlasu so spracúvaním údajov o informáciu o tom, či prevádzkovateľ internetovej
stránky je osobou spolupracujúcou s PROFI CREDIT.
Tieto zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.8.2013

