
VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZASIELANIE NOVINIEK 

Na webovej stránke, ako aj na inej, na tento účel vytvorenej on-line a off-line ploche máš možnosť 

prihlásiť sa na doručovanie personalizovaných informácií v prípade, ak máš viac ako 18 rokov. Pre 

prihlásenie musíš samostatne a vyslovene súhlasiť s tým, aby ti správca osobných údajov doručoval 

listy s novinkami. Správca osobných údajov s cieľom doručovania noviniek použije len tu určené osobné 

údaje.  

Správca osobných údajov: BioTech USA Kft. (sídlo: 1033 Budapest, Huszti út 60., Číslo v obchodnom 

registri: 01 09 352550, Daňové identifikačné číslo: 25114681-2-44, Kontakty: Poštová adresa 1033 

Budapest, Kiscsikós köz 11., E-mailová adresa: adatvedelem@biotechusa.com, Telefónne číslo, Fax: 

+36 1 453 2716) 

Našim zástupcom pre ochranu osobných údajov je Dr. Béla Nádas (HU-1137 Budapest, Újpesti rakpart 

7.  VI. em. 32.; E-mailová adresa: dpo.btu@dnui.hu) 

Okruh spravovaných osobných údajov: 

1. Povinne uvádzané osobné údaje: meno, e-mailová adresa 

2. Údaje v každom prípade spravované správcom osobných údajov: dátum prihlásenia, IP 

adresa prihlásenia, dátum potvrdenia prihlásenia, IP adresa potvrdenia, otvorenia listu s 

novinkami, kliknutia na odkazy, nachádzajúce sa v liste s novinkami. 

3. Údaje, ktoré je možné dobrovoľne poskytnúť pre lepší užívateľský zážitok, za listy s 

informáciami s viac personalizovaným obsahom: tvoj dátum narodenia, tvoje pohlavie a tvoj 

cieľ, ciele, ktoré chceš dosiahnuť prostredníctvom našich produktov. Údaje odvodené pre lepší 

užívateľský zážitok, za listy s viac personalizovaným obsahom: údaje získané súhlasom s 

ochranou osobných údajov webovej stránky, zapnutím koláčikov (cookies). Ak neuvedieš svoje 

pohlavie, systém sa na základ tvojho mena pokúsi uhádnuť ho. 

Pri prihlasovaní sa na doručovanie listu s novinkami dbaj na to, že si oprávnený uvádzať len svoje 

vlastné osobné údaje. Správca osobných údajov nezodpovedá za škody vzniknuté zo správy osobných 

údajov ktoré boli uvedené nepravdivo, neoprávnene alebo mylne.  

Cieľ správy osobných údajov a personalizácia:  

Správca osobných údajov spravuje tvoje osobné údaje v záujme doručovania personalizovaných listov 

s novinkami.  Správca osobných údajov prostredníctvom toho doručuje informácie vo forme 

reklamných odkazov o ponukách, službách, akciách, promóciách, výherných súťažiach, ako aj o iných 

užitočných obsahoch, informáciách o produktoch, programoch.  V záujme doručovania pre teba 

najzaujímavejšieho obsahu, najviac tebe prislúchajúcich ponúk a tým pádom aby sme ťa rušili s čo 

najmenším rozsahom obsahu, ktorý považujeme za zbytočný, snažíme sa o personalizovanie našich 

listov s novinkami. Preto prostredníctvom tvojich povinne alebo fakultatívne poskytnutých osobných 

údajov, ako aj – ak si s tým v priebehu registrácie do webshopu súhlasil(a) – fakultatívnym uvádzaním 

tvojich osobných údajov, používaných v priebehu návštevy webovej predajne zostavujeme listy s 

novinkami, ktoré sú pre teba najoptimálnejšie. Preto ak si tieto údaje dobrovoľne poskytol(la) v záujme 

doručovania personalizovaných listov s novinkami, budeme ti doručovať individuálne akcie, ponuky, 

na základe tvojho pohlavia, veku, tvojich cieľov, predchádzajúcich nakúpených produktov alebo iných 

tvojich preferencií. Význam a výsledok vzťahujúcej sa správy osobných údajov je personalizovaný, 

zaujímavý list s novinkami, ktorý má za účel poskytnúť ti najhlbšie informácie o našich akciách, 

produktoch a návrhoch. 

mailto:adatvedelem@biotechusa.com
mailto:office@dnui.hu


Doba správy osobných údajov: Správca osobných údajov spravuje tvoje vyššie uvedené osobné údaje 

počas doby trvania cieľov správy osobných údajov. Ak odvoláš svoj súhlas poskytnutý na správu 

osobných údajov, Správca osobných údajov neodkladne a s konečnou platnosťou zruší správu tvojich 

osobných údajov. 

V prípade, ak by si zabudol(la) na odhlásenie sa, Správca osobných údajov používa v záujme tvojho 

bezpečia aj bezpečnostný termín: po uplynutí 2 rokov od otvorenia posledného listu s novinkami s 

konečnou platnosťou vymaže tvoje osobné údaje, spravované v záujme odosielanie listov s novinkami. 

Spracovatelia osobných údajov: Správca osobných údajov pre profesionálnu prevádzku zasielania 

listov s novinkami využíva služby. 

1. Systém na odosielanie listov s novinkami Maileon:  

V prípade prihlásenia sa na doručovanie listov s novinkami na webových stránkach 

www.maileon.hu, respektíve na internetových stránkach obchodných partnerov Správcu osobných 

údajov sa zaregistrujú nasledujúce osobné údaje: meno, e-mailová adresa, dátum prihlásenia sa na 

zasielanie, IP adresa prihlásenia sa, dátum potvrdenia prihlásenia sa, IP adresa potvrdenia 

prihlásenia sa, otvorenia listov s informáciami o novinkách, kliknutia na odkazy, nachádzajúce sa v 

listoch s novinkami, rozsah a hodnota nákupov. 

Údaje spoločnosti na spracovanie osobných údajov: Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

(sídlo: 1118 Budapest, Rétköz u. 7., Číslo v obchodnom registri: 01-09-885144 Daňové identifikačné 

číslo: 14020362-2-43, Kontakty: Telefónne číslo.: 06-1-248-0678, E-mailová adresa: 

info@maileon.hu Web: www.maileon.hu) 

2. Emarsys marketingový automatizačný systém: 

Systém Emarsys spravuje nasledujúce osobné údaje: meno, e-mailová adresa, dátum prihlásenia sa 
na zasielanie noviniek, IP adresa prihlásenia sa, IP adresa prihlásenia sa, dátum potvrdenia 
prihlásenia sa, IP adresa potvrdenia prihlásenia sa, otvorenia listov s informáciami o novinkách, 
kliknutia na odkazy, nachádzajúce sa v listoch s novinkami, rozsah a hodnota nákupov v záujme 
toho, aby zostavil a segmentoval zoznamy adresátov pre Správcu osobných údajov, aby odoslal listy 
s novinkami, ako aj aby vyhotovil odozvy o otvorení a o kliknutiach na listy s novinkami.   

Údaje spoločnosti na spracovanie osobných údajov: EMARSYS eMarketing SystemsAG (sídlo: 1150 
Wien Märzstrasse 1., Číslo v obchodnom registri: FN 197024t, Daňové identifikačné číslo: 
ATU50359801, Kontakty: Telefónne číslo.: 01/4782080-0, E-mailová adresa: vienna@emarsys.com, 
web: https://www.emarsys.com/en/) 

3. Servery Správcu osobných údajov prevádzkuje poverená spoločnosť a v prípade vznikajúcich 

problémov vykonáva ich údržbu.  

Údaje spoločnosti na spracovanie osobných údajov: Mongouse Kft. (sídlo:  HU 1117 Budapest, 

Budafoki út 183., Číslo v obchodnom registri: 01 09 711243, Daňové identifikačné číslo: 12943762-

2-43, Kontakty:  Tel. / Fax: +361 464 5856, Email: info@mongouse.hu) 

4. Servery Správcu osobných údajov prevádzkuje poverená spoločnosť a v prípade vznikajúcich 

problémov vykonáva ich údržbu. 

Údaje spoločnosti na spracovanie osobných údajov: JLM PowerLine Kft. (sídlo: 2111 Szada, Ipari 

park út 12-14., Číslo v obchodnom registri: 13 09 066529, Daňové identifikačné číslo: 10819768-2-
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13, Kontakty: Poštová adresa 1033 Budapest, Huszti út 60., E-mailová adresa: 

jog.jlm@biotechusa.com) 

5. Marketingovú činnosť Správcu osobných údajov koordinujú poverení podnikatelia, ktorí v 

súvislosti s ich činnosťou majú prístup k osobným údajom spravovaných systémami vykonávajúcimi 

odosielanie listov s novinkami. 

Údaje spoločnosti na spracovanie osobných údajov:  CoffeeBreak Consulting Kft. (sídlo: 2030 Érd, 

Technikus utca 78. Daňové identifikačné číslo: 26166124-2-13, Email: hello@thecoffeebreak.hu)  

Postúpenie osobných údajov: Správca osobných údajov postupuje e-mailové adresy osôb prihlásených 

na zasielanie listov s novinkami smerom k Google, ako aj Facebook s cieľom inzercií. Postupovanie 

údajov sa mimo EU uskutočňuje výhradne do Kanady a do USA, ktoré sú takými členskými krajinami, s 

ktorými disponuje Európska únia rozhodnutím o primeranosti. Správca osobných údajov pre 

medzinárodné organizácie nepostupuje žiadne údaje. 

Právny podklad správy osobných údajov: V rámci prihlásenia a na doručovanie listu s informáciami o 

novinkách súhlasíš s tým, aby Správca osobných údajov spravoval tvoje osobné údaje podľa záležitostí 

uvedených v Informáciách. Správa osobných údajov je založená na tvojom dobrovoľnom a vyslovenom 

súhlase, poskytnutom na základe oboznámení sa so záležitosťami uvedenými v týchto informáciách. Si 

oprávnený(á) svoj súhlas kedykoľvek vziať späť, ale to nemá vplyv na zákonnosť správy osobných 

údajov spred odmietnutia súhlasu. 

Zákonnosť správy osobných údajov: Správca osobných údajov o zákonnosti správy osobných údajov 

vedie evidenciu, v ktorej uvádza čas, platformu a IP adresu vysloveného a dobrovoľného súhlasu 

prislúchajúcich k e-mailovým  adresám. Správca osobných údajov z evidencie vymaže neaktívne e-

mailové adresy a k nim prislúchajúce údaje po uplynutí 2 rokov od otvorenia posledného listu s 

novinkami.  

Poskytovanie informácií o správe osobných údajov: Si oprávnený požiadať informácie o svojich 

osobných údajoch na ktoromkoľvek z uvedených spôsobov kontaktov. V prípade oznámenia 

požiadavky ťa Správca osobných údajov informuje o osobných údajoch, ktoré spravuje v súvislosti s 

tebou. Si oprávnený tiež k tomu, aby si požadoval(a) opravu spravovaných osobných údajov.  

Zrušenie správy osobných údajov: Ohlásiť sa zo zasielania listov s novinkami môžeš kliknutím na 

"Odhlásiť sa z odberu noviniek", nachádzajúceho sa v dolnej časti listov. Na ploche "Môj profil", 

nachádzajúceho sa na spodku listov môžeš modifikovať svoje osobné údaje, môžeš zdieľať ešte viac 

informácií v záujme osobnejšieho obsahu, ďalej kliknutím na tlačidlo "Odhlásiť sa z odberu noviniek" 

sa môžeš odhlásiť z odoberania listov s informáciami o novinkách. .  

Súčasne môžeš Správcu osobných údajov na vyššie uvedenej kontaktnej e-mailovej adrese, faxom 

alebo poštou, ako aj na uvedenom telefónnom čísle s oznámením uvedeným do zápisnice požiadať o 

zrušenie správy osobných údajov, alebo sa môžeš voči správe svojich osobných údajov ohradiť. 

Dozorný orgán: 

Ak si so správou našej správy osobných údajov nespokojný, môžeš podať sťažnosť u nasledujúceho 

orgánu: 

Názov: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Sídlo: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Poštová adresa 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefón: 06.1.391.1400 
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Fax: 06.1.391.1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Webová stránka: http://www.naih.hu  

Kontakt na správcu osobných údajov:  

Ak máš v súvislosti so zasielaním listov s informáciami o novinkách BioTechUSA, obráť sa na náš 

klientsky servis, kde ti budú naši spolupracovníci ochotne k dispozícii: 

E-mail: adatvedelem@biotechusa.com, Telefón, Fax: 06 1 453 2716 (pondelok - piatok: 9-15 hodín), 

Poštová adresa: 1033 Kiscsikós köz 11.  

Podrobné informácie o našej správe osobných údajov môžeš nájsť na podstránke OCHRANA 

OSOBNÝCH ÚDAJOV na stránky www.biotechusa.hu. 

Je účinné v deň: 2018. 05. 25. 

V Budapešti, 23. apríla 2018. 
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