Všeobecné informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov
1. Zodpovedný správca
Podľa GDPR je správcom pre spracovanie údajov v súvislosti s európskymi PR akciami (ďalej len „akcie“):
C&A Buying Gm bH & Co. KG, Wanheim er Str. 70 in 40468 Düsseldorf / Tel.: +49 211 9872 0 (ďalej jen “C&A”)
Poverenca pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese
DataProtectionBuying@canda.com

2. Spracovanie osobných údajov
C&A rešpektuje vaše súkromie a ochranu vašich osobných údajov berie veľmi vážne. „Osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré je
možné použiť k vašej identifikácii ako fyzickej osoby, tzn. meno, kontaktné údaje alebo fotografie.
V bode 4. tohoto prehlásenia vás budeme informovať o skutočnom rozsahu spracovania Vašich osobných údajov pri účasti na akcii.
Vaše osobné údaje budú spracované len, pokiaľ je to potrebné pro organizáciu a uskutočnenie akcie. Akékoľvek ďalšie použitie
Vašich osobných údajov bude urobené len s vaším predchádzajúcim zvolením. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, keď
nie je možné získať predom vaše povolenie, budú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s ustanoveniami všeobecného
nariadenia EU o ochrane osobných údajov (GDPR) a všetkých iných príslušných vnútroštátnych predpisov týkajúcich sa ochrany
údajov.
3. Príjemci
V priebehu organizácie akcie môže C&A poskytnúť vaše osobné údaje spoločnosti AirLST GmbH, Sitzstraße 23, 80538 Mníchov ,
Nemecko (ďalej en „AirLST“). AirLST je poskytovateľom nástroja pro management hostí C&A. Servery AirLST sa nachádzajú v
Nemecku. Pre zaistenie zodpovedného zachádzania s vašimi osobnými údaji uzavrela C&A s AirLST dohody o správe a spracovaní.
Ďalej môže C&A zdieľať vaše osobné údaje s externými partnermi akcie (tzn. s hotelmi, leteckými spoločnosťami, poskytovateľmi
cateringov, partnermi zaisťujúcimi kyvadlovú dopravu, eventovými agentúrami atď.) alebo inými spoločnosťami skupiny spoločností
C&A pre účely a v rozsahu, ako sú popísané v tomto prehlásení.
Za žiadnych okolností nebudú vaše osobné údaje predávané mimo Európsky hospodársky priestor (vr. Švajčiarska).
4. Rámec spracovania údajov
C&A spracováva vaše osobné údaje len v súvislosti s akciou a tak, ako je popísané v nasledujúcim bode.
4.1. Pozvanie
C&A a/alebo PR manager subjektu C&A v zemi, v ktorej žijete, môže ukladať a používať vaše meno, spoločnosť, v ktorej pracujete,
vašu e-mailovou adresu, telefónne číslo a/alebo adresu spoločnosti, aby vás mohol informovať o nadchádzajúcich akciách a pozvať
vás na ne. Právnym základom pre toto spracovanie je váš súhlas podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Váš súhlas môžete kedykoľvek
zrušiť zaslaním e-mailu na adresu dataprotectionSK@canda.com. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, okamžite vymažeme vaše osobné
údaje z nášho zoznamu pre rozosielanie dokumentov. Potom už nebudete dostávať od C&A žiadne pozvánky ani žiadne iné
informácie.
4.2. Management hostí
V priebehu organizácie akcie môže C&A AirLST predať a ukladať nasledujúce osobné údaje od všetkých pozvaných hostí: celé
meno, názov funkcie, spoločnosť, poštovú adresu, e-mail, telefónne číslo, cestovné údaje, údaje o diétnych požiadavkách.
Poskytnutie cestovných údajov a údajov o diétnych požiadavkách je dobrovoľné, ale potrebné pre organizáciu ubytovania v hoteli,
prevoz kyvadlovou dopravou a pre informovanie cateringovej služby o potenciálnych potravinových alergiách/preferenciách. Pokiaľ
nechcete tieto údaje s C&A zdieľať, musíte si zorganizovať svoj pobyt sám/sama, keďže vám bez týchto informácii, vyššie uvedené
služby nemôžeme poskytnúť.
Tieto informácie môžu byť zdieľané s externými partnermi akcie, pokiaľ je to nutné pro organizáciu a uskutočnenie akcie.
Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov za účelom managementu hostí je legitímny záujem C&A (čl. 6 odst. 1
písm. f) GDPR) na hladkom priebehu akcie. Proti spracovaniu vašich údajov môžete kedykoľvek vzniesť námietku zrušením svojej
registrácie na akcii. V tomto prípade vaše osobní údaje z AirLST vymažeme. Inak C&A vaše osobné údaje vymaže, akonáhle už nie
sú pre uvedený účel nutné, ale najneskôr 6 týždňov po konaní akcie.
4.3. Fotografie a videa
C&A môže v priebehu akcie robiť fotografie a videozáznamy, na ktorých je možné identifikovať jednotlivých účastníkov. Tiet o
fotografie a videa budú uložené u C&A a môžu byť použité pre vnútropodnikovú komunikácii C&A a externú propagáciu akcií C&A.
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Právnym základom pre spracovanie je legitímny záujem C&A (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na použitie fotografií z akcie pre svoju
podnikovú komunikáciu (internú a externú). Proti spracovanie zobrazení, ktoré umožňujú vašu osobu identifikovať, môžete vzniesť
námietku. Pre ďalšie informácie o tom, ako uplatniť svoje právo vzniesť námietku, kontaktujte, prosím, na začiatku akcie organizačný
tím na mieste jej konania.

4.4. Ankety
C&A vás môže niekedy požiadať o spätnou väzbu týkajúcu sa prezentovaných produktov alebo celej akcie. Pre zaslanie výzvy k
vyplneniu on-line dotazníku nebo pre informáciu o on-line ankete môže C&A využiť vaše osobné údaje uvedené v bode 4.1. tohoto
prehlásenia. Právnym základom pre toto spracovanie je legitímny záujem C&A (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na kontaktovanie vás,
aby sa dozvedela viacej o vašom názore na našu kolekciu a aby mohla zlepšiť organizáciu a uskutočnenie našich akcií.
Pri účasti na on-line ankete ste žiadaní, aby ste súhlasili so zberom a uložením vašich osobných údajov, ako je popísané v
konkrétnom prehlásení pre on-line ankety.
V rámci akcie „obľúbený kúsok“ v C&A vás môže C&A taktiež požiadať o vašu spätnou väzbu vo fyzickej podobe. Pokiaľ ste žiadaní
o poskytnutie vášho mena, názvu funkcie a spoločnosti vo fyzické podobe, je poskytnutie týchto informácii dobrovoľné. C&A môže
ukladať vaše osobní údaje spoločne s vašou spätnou väzbou a používať tieto údaje, aby vás mohla kontaktovať ohľadom vašej
spätnej väzby alebo pre zaslanie doplňujúcich informácii o vašom obľúbenému kúsku.
Ste žiadaní, aby ste súhlasili s vyššie uvedeným spracovaním v priebehu akcie svojho obľúbeného kúsku zaškrtnutím políčka na
spodnej časti dotazníku (čl. 6 bod 1 písm. a) GDPR). Váš súhlas môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu na adresu
dataoprotectionBuying@canda.com.
Pokiaľ toto políčko nezaškrtnete, budeme mať vašu spätnou väzbu uloženú a budeme ju analyzovať len v anonymnej forme.
Právnym základom pre toto spracovanie je legitímny záujem C&A (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na kontaktovaní vás, aby sa dozvedela
viacej o vašom názore na našu kolekciu a aby mohla zlepšiť organizáciu a uskutočnenie našich akcií.
Vaše osobní údaje z ankety (on-line a off-line) vymažeme, akonáhle už nie sú nutné pre vyššie uvedené účely, ale najneskôr 9
mesiacov po akcii. Anonymné výsledky môžu byť uložené po dlhšiu dobu.
4.5. Losovanie
C&A niekedy ponúka pre všetkých účastníkov ankety alebo akcie losovanie. Účasť na losovaní je dobrovoľná. Pre uskutočnenie
losovania C&A zhromažďuje a ukladá mená a kontaktné údaje účastníkov a používa tieto informácie pre kontaktovanie víťaza.
Právnym základom pre spracovávanie údajov je váš súhlas s účasťou na losovaní (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a prijatia príslušných
podmienok. Vaše osobné údaje vymažeme, akonáhle už nie sú pre vyššie uvedený účel nutné, ale najneskôr 2 mesiace po skončení
losovania.
5. Práva subjektu údajov
Vy ako subjekt údajov máte právo na informácie voči C&A v súlade s článkom 15 GDPR, právo na opravu podľa článku 16 GDPR,
právo na výmaz podľa článku 17 GDPR a právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR. Ďalej máte podľa článku 20
GDPR právo na prenositeľnosť údajov (prístup k údajom v strojovo čitateľnom formáte) u údajov, ktoré sú uložené na právnom
základe súhlasu.
Subjekt údajov môže uplatniť právo podať sťažnosť, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, sú v rozporu s GDPR
(článok 77 GDPR), a to u dozorného úradu v členskom štáte svojho bydliska, pracoviska alebo v mieste údajného porušenia právnych
predpisov. Kontaktné údaje zodpovedného orgánu pro subjekt C&A, ktorý je uvedený vyššie ako zodpovedný správca, sú:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Inform ationsfreiheit Nordrhein -Westfalen
Kavalleriestr. 2-4 v 40213 Düsseldorf, Deutschland / Tel.: +49 211 384240 / E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
Máte právo vzniesť námietku podľa článku 21 GDPR a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. To platí taktiež na súhlasy poskytnuté
predtým, ako GDPR vstúpilo v platnosť. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovaných osobných údajov do doby
odvolania.
Pokiaľ sú vaše údaje spracovávané na právnom základe legitímneho záujmu, ako je uvedené nižšie, máte
kedykoľvek právo podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, a to na základe súvisiacich s vašou
konkrétnou situáciou. C&A osobné údaje na tomto právnom základe už nebude spracovávať, pokiaľ nedokážeme
závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pre
určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Vašou námietkou zostáva taktiež nedotknuté uloženie či
spracovanie na inom právnom základe.
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