
Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely 

 

Spoločnosť We Make Media Slovakia, s. r. o., so sídlom BC LUXE, Bárdošova 2/A, 831 01 

Bratislava (ďalej len „spoločnosť We Make Media Slovakia“) vás uisťuje o dôvernom 

zaobchádzaní so všetkými osobnými údajmi používateľov.  

V rámci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov vás chceme informovať o tom, ako 

zabezpečujeme ochranu vami poskytnutých osobných údajov. Osobné údaje sú v spoločnosti 

We Make Media zhromažďované, spracovávané a používané výhradne v súlade s platnými 

zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov. Naša prax v oblasti ochrany osobných 

údajov je teda v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 

apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom 

pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných 

údajov (ďalej len „GDPR“), a s aktuálne platnou slovenskou legislatívou.  

Pri udelení súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely súhlasíte s tým, že 

smieme používať vami poskytnuté údaje, aby sme vám mohli e-mailom zasielať marketingové 

ponuky (obchodné oznámenia), ktorých obsahom sú informácie o ďalších aktivitách 

spoločnosti We Make Media Slovakia. Na štatistické účely anonymnou formou 

vyhodnocujeme, na aké odkazy čitatelia v rámci zaslaných marketingových oznámení klikli. 

Nie je pritom rozpoznateľné, kto konkrétne na daný odkaz klikol. Pre optimalizáciu našej 

ponuky personalizovaným spôsobom vyhodnocujeme, na aké odkazy v rámci zaslaných 

marketingových oznámení klikáte.  

Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších 

informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali na základe kontaktných či demografických 

údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP 

adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných 

oznámeniach alebo navštívených produktoch). Plne automatizované spracovanie, ktoré by pre 

vás malo právne účinky, nerobíme. Údaje spracovávame na základe vášho súhlasu. Proti týmto 

spracovaniam máte právo vzniesť kedykoľvek bezplatne námietku.  

Ak budú tvorbou a odosielaním marketingových oznámení poverené iné spoločnosti, budú i 

tieto povinné chrániť vaše osobné údaje v súlade s GDPR a aktuálne platnou slovenskou 

legislatívou a využívať ich výhradne na tento presne vymedzený účel.  

 

Práva subjektu údajov 



Máte právo požadovať od správcu informácie o osobných údajoch a spracovaní, právo na 

opravu, vymazanie, prípadne na obmedzenie spracovania, právo vzniesť námietku proti 

spracovaniu a právo na prenositeľnosť údajov. S otázkami či požiadavkami v tejto súvislosti sa 

láskavo obracajte na nás prostredníctvom e-mailovej adresy info@worldmednet.sk.  

V každom reklamnom oznámení nájdete aj odkaz na odhlásenie sa. Pre odhlásenie sa z odberu 

môžete tiež kontaktovať priamo prevádzkovateľa webového portálu World MedNet 

prostredníctvom e-mailu info@worldmednet.sk. V prípade, že odoberanie obchodných 

oznámení odhlásite, nebudeme elektronické kontakty na vás na tieto účely naďalej využívať. 

Opäť ich začneme využívať až vtedy, keď sa zaregistrujete alebo si to výslovne vyžiadate.  

Spracovanie osobných údajov sa riadi výhradne čl. 6 ods. 1 a) GDPR, tzn., že ste udelili súhlas 

so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov a ste oprávnení svoj súhlas kedykoľvek 

odvolať bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, 

ktorý bol daný pred jeho odvolaním.  

 

Právny základ na spracovanie osobných údajov 

a) Subjekt údajov udelil súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo 

niekoľko konkrétnych účelov.  

b) Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt 

údajov, alebo na uskutočnenie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť 

tohto subjektu údajov.  

c) V prípade registrácie do webového portálu World MedNet je nutné poskytnúť osobné 

údaje (čl. 6 ods. 1 b) GDPR). Podľa tohto ustanovenia sme oprávnení spracovávať, 

a teda požadovať od vás nevyhnutné osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto 

údajov nemôže prebehnúť registrácia.  

d) Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu či tretej strany. 

O spracovanie osobných údajov s cieľom ochrany našich oprávnených záujmov ide 

v týchto prípadoch:  

• kontrola a optimalizácia postupov zameraných na analýzu potrieb a priame 

oslovovanie zákazníkov, ako aj opatrení potrebných na riadenie obchodnej 

činnosti a na ďalší rozvoj služieb a produktov;  

• propagácia vlastných služieb, hodnotení zákazníkov, prieskum trhu a verejnej 

mienky, ak ste proti spracovaniu svojich osobných údajov nevzniesli námietku 

podľa čl. 21 GDPR;  



• v rámci vymáhania práva na účely odvrátenia alebo uplatnenia právnych 

nárokov;  

• nadviazanie kontaktu (napríklad prostredníctvom e-mailu, telefonicky, poštou) 

s cieľom zisťovania kvality služieb a spokojnosti zákazníkov;  

• zachovanie sieťovej a informačnej bezpečnosti;  

• na nutné administratívne účely.  

 

Kontaktné údaje  

Ak máte akékoľvek otázky, komentáre a žiadosti týkajúce sa týchto pravidiel spracovania 

osobných údajov na marketingové účely, neváhajte nás kontaktovať.  

E-mail: info@worldmednet.sk 

Adresa prevádzkovateľa: We Make Media Slovakia, s. r. o.  

BC LUXE 

Bárdošova 2/A 

831 01 Bratislava 

 


