(DLŽNÍK)
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY TRETEJ STRANY
- Silverside Financial services, s. r. o.

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť Wishmaker, j. s. a., so sídlom Mlynské Nivy 48 , 821 09 Bratislava mestská časť Ružinov, IČO: 52 019 365, vystupuje podľa GDPR1 pri spracúvaní
osobných údajov záujemcu o služby spoločnosti Wishmaker, j. s. a. ako
prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Dotknutá osoba:

Záujemca vypĺňajúci vyššie uvedený kontaktný formulár vystupuje podľa GDPR1
ako dotknutá osoba

Udelením tohto súhlasu Dotknutá osoba súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ poskytol jej osobné
údaje v rozsahu: titul meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa a ďalšie
osobné údaje v súvislosti so spracovaním personalizovaných ponúk, ktoré Prevádzkovateľ získal
v predzmluvných a zmluvných vzťahoch s Dotknutou osobou a to napr. údaje o bonite, údaje o platobnej
morálke, údaje získané v súvislosti s podanou žiadosťou o úver, prípadne údaje získané počas
zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom tretej strane spoločnosti Silverside Financial services, s. r.
o., so sídlom na Plynárenskej 7/B, Bratislave - mestská časť Ružinov, IČO: 51 179 172, ktorá ich bude
spracúvať za účelom spracovania a predkladania vlastných obchodných informácií, marketingových
ponúk (vrátane personalizovaných ponúk) a to osobne, listinnou formou (prostredníctvom poštových
zásielok, letákov) alebo elektronickou formou, (prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie,
predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky, prípadne vo forme krátkych textových
alebo obrazových správ). Tretia strana môže vykonávať cielenie marketingovej komunikácie,
v rámci ktorého zasielané obchodné informácie a marketingové ponuky môžu byť personalizované,
pričom v rámci profilovania sa využíva poskytnutý a ďalšou činnosťou získaný rozsah osobných údajov
za účelom hodnotenia osobných aspektov týkajúcich sa Dotknutej osoby. Profilovanie sa zameriava na
osobné preferencie alebo záujmy Dotknutej osoby, jej správanie, prípadne profilovanie vykonávané na
základe vekovej kategórie, lokality alebo iných parametrov odvodených zo získaných údajov
spracúvaných na marketingové účely.
Platnosť Súhlasu je: 3 roky od udelenia súhlasu. V prípade vzniku zmluvného vzťahu
s Prevádzkovateľom sa súhlas udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom
a následne na obdobie 3 rokov po jeho ukončení.

1

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“)
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