Informácia o spracúvaní osobných údajov v súvislosti so službou Newsletter
1.

Aby sme Vám mohli zasielať náš Newsletter, k odberu ktorého ste sa prihlásili alebo ešte len hodláte prihlásiť,
potrebujeme k tomu spracúvať niektoré Vaše osobné údaje.

2.

Za účelom ochrany Vášho súkromia a obmedzenia spracúvania osobných údajov iba na tie, ktoré skutočne
k poskytnutiu služby Newsletter potrebujeme spracúvať, spracúvame iba emailovú adresu Vami zadanú v rámci
prihlásenia k odberu služby Newsletter a IP adresu (ďalej tiež iba ako „Vaše osobné údaje“).

3.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je poskytovanie služby Newsletter (plnenie zmluvy),
k odberu ktorého ste sa prihlásili. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je práve zasielanie Newsletteru na Vami
zadanú emailovú adresu.

4.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov v rámci služby Newsletter je spoločnosť EPC Health Invest
SE, so sídlom Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 – Krč, Česká republika, IČ: 04465059, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Městským soudem v Praze, spis. zn. H 1645 (ďalej tiež len ako „spoločnosť EPC“).

5.

Spoločnosť EPC spracúva Vaše osobné údaje v distribučnom liste (zozname odberateľov) Newsletteru. Vašu IP adresu
spracúvame iba v okamihu Vášho prihlásenia (registrácii) k odberu Newsletteru, a potom ešte v súvislosti s každou
Vašou aktivitou týkajúcou sa prijatého Newsletteru (teda konkrétne otvorenie emailu s Newsletterom a prípadne
kliknutie na ktorýkoľvek link z Newsletteru) – pozri tiež bod 8 ďalej v tomto dokumente.

6.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu nevyhnutne potrebnú, ktorou rozumieme dobu do
6.1. Vášho odhlásenia sa z odoberania nášho Newsletteru; alebo
6.2. zrušenie služby Newsletter zo strany našej spoločnosti;
pričom sa uplatní tá z uvedených skutočností, ktorá nastane skôr.

7.

Vaše osobné údaje spracúvame s využitím týchto sprostredkovateľov, ktorí sú príjemcami Vašich osobných údajov a
budú ich spracúvať pre spoločnosť EPC, a to iba v nižšie uvedenom rozsahu:
7.1. Sprostredkovateľ:

Rozsah spracovania:

ACTIVE24, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským súdom v Prahe, sp. zn. C 51029,
IČO 25115804
EXTERNÍ POSKYTOVATEĽ SLUŽBY ELEKTRONICKEJ POŠTY; SERVER/HOSTING
PROVIDER

8.

V každej emailovej správe, ktorou Vám je zaslaný náš Newsletter, je umiestnená aj sledovacia technológia podobná
„cookies“. Je to malý súbor, prostredníctvom ktorého zisťujeme či ste otvorili email s Newsletterom a či ste prípadne
klikli na niektorý z linkov uvedených v Newsletteri. Táto technológia zaznamenáva Vašu emailovú adresu a IP adresu v
súvislosti s otvorením emailu s Newsletterom a v súvislosti s kliknutím na niektorý z linkov v Newsletteri. Takto
zhromaždené údaje od našich odberateľov vytvárajú štatistiku, ktorá nám slúži k vyhodnocovaniu efektívnosti
zasielania Newsletteru (napr. koľkí odberatelia ho otvorili) a sledovania preferencií odberateľov Newsletteru z pohľadu
jeho obsahu (napr. či odberateľov zaslané linky zaujali a klikli na ne). Ak si v aplikácii na spracovanie elektronickej
pošty nastavíte zákaz sťahovania obrázkov, znemožní nám to sledovať, či ste email s Newsletterom otvorili či nie
a nebudeme tak môcť informáciu o Vašej aktivite zohľadniť v našom štatistickom vyhodnocovaní efektivity
a zaujímavosti Newsletteru pre odberateľov. Zakázať nám sledovať to, či ste v emaily s Newsletterom klikli na niektorý
z tam prípadne uvedených linkov však nie je možné.

9.

Z pohľadu ochrany Vašich osobných údajov máte najmä tieto práva:
•
•

právo požadovať od spoločnosti EPC prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne
obmedzenie spracovania, ako aj právo na prenositeľnosť údajov;
právo podať sťažnosť na príslušnom orgáne dozoru, napr. Úrade na ochranu osobných údajov.

10. Vaše práva môžete uplatniť písomne listom zaslaným na adresu spoločnosti EPC alebo emailom na adresu
nl@europainclinics.sk, na ktorú sa tiež môžete obrátiť s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa našej služby Newsletter.

11. Z odoberania našej služby Newsletter sa môžete kedykoľvek odhlásiť tým, že kliknete na príslušný link, ktorý sa
nachádza v každom emaily, ktorým Vám bol zaslaný Newsletter.

