
 

 UPOZORNENIE NA NIEKTORÉ OSOBITNE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE SO 

SPRACOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Týmto Vás osobitne, oddelene od iných informácií o spracúvaní osobných údajov, v súlade s Čl. 21 ods. 4 

GDPR, upozorňujeme na právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie 

proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (tzv. 

oprávnený záujem), vrátane namietania proti tzv. profilovaniu, ako aj na automatizované individuálne 

rozhodovanie vrátane profilovania a s tým súvisiace nároky podľa Čl. 22 GDPR. Zároveň Vás upozorňujeme 

na to, že tieto informácie sa vzťahujú k spracúvaniu Vašich osobných údajov výhradne spoločnosťou Amico 

Finance a. s. 

Marketingové oslovovanie – platí len pre priamy marketing 

Existujúci zákazníci našej spoločnosti sú oslovovaní s aktuálnou ponukou našich produktov a služieb v 

súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (na právnom základe oprávneného záujmu). Naším oprávneným 

záujmom v tomto prípade je propagácia našich produktov a služieb, pričom na tento účel využívame Vaše 

kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli ako náš zákazník pri predchádzajúcom využití našich produktov a 

služieb. Za týmto účelom je Prevádzkovateľ oprávnený zasielať Vám e-mailové správy, listy, SMS, 

newslettery a rovnako je oprávnený Vás kontaktovať telefonicky. Ak ste nenamietli alebo v budúcnosti 

nenamietnete profilovanie na účely prípravy ponuky produktov a služieb našej spoločnosti, budú Vám 

zasielané konkrétne ponuky „šité na mieru“. V opačnom prípade Vám môžeme zasielať len všeobecné 

marketingové ponuky nesúvisiace s Vaším predchádzajúcim spotrebiteľským správaním. 

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek NAMIETAŤ voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na 

účely priameho marketingu, a to e-mailom na adresu info@ahojsplatky.sk alebo písomne na poštovú adresu 

sídla Prevádzkovateľa. V takom prípade Vám už nebudeme zasielať ŽIADNE ponuky ohľadom našich 

nových produktov a služieb a informácie o našich marketingových akciách (ani konkrétne, ani všeobecné). 

V prípade, ak ste takúto informáciu obdržali už pri prvej komunikácii s našou spoločnosťou v rámci 

predchádzajúceho využitia našich produktov a služieb, považujte túto informáciu za bezpredmetnú. V 

prípade, ak ste už v minulosti namietali zasielanie marketingových ponúk, nemusíte to vykonávať znovu, je 

to pre nás záväzné aj do budúcnosti, čiže aj vtedy, ak sa opätovne rozhodnete využiť naše služby. 

 Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov 

Dotknutá osoba podpisom tohto súhlasu vyslovene deklaruje, že si je vedomá svojich práv, ktoré jej ako 

dotknutej osobe vyplývajú, a že bola o nich zo strany Prevádzkovateľa pri prvej komunikácii s ňou riadne 

poučená. Dotknutá osoba ďalej berie na vedomie, že všetky informácie o svojich právach v súlade s Čl. 13 a 

čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) má 

kedykoľvek k dispozícii v obchodných priestoroch Prevádzkovateľa, alebo na webovej stránke 

Prevádzkovateľa www.ahojsplatky.sk. 


