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Spoločnosť C&A a jej pridružené subjekty, ktoré sú súčasťou maloobchodného segmentu skupiny
COFRA nachádzajúce sa vo švajčiarskom Zugu (ďalej ako „C&A“, „my“, „náš“, zhromažďujú
a spracovávajú osobné údaje týkajúce sa subjektov údajov (fyzických osôb), ktorými sú zákazníci
alebo návštevníci spoločnosti C&A (online/offline), ďalšie tretie strany ako zmluvní partneri alebo
dodávatelia a ich zamestnanci, a ďalej osoby, ktoré majú v úmysle začať pracovať, pracujú alebo
pracovali pre spoločnosť C&A ako riadni zamestnanci, prechodní zamestnanci alebo externí
zamestnanci, a v prípade potreby spoločnosti C&A ich rodinní príslušníci (ďalej ako „ja“, „vy“ vrátane
všetkých hovorových tvarov týchto výrazov).
Spoločnosť C&A rešpektuje vaše súkromie. Z toho dôvodu zaviedla vysoký štandard ochrany
osobných údajov, ktorý spĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov. Spoločnosť
C&A zhromažďuje, uchováva, spracováva a poskytuje vaše osobné údaje iba na dostatočnom
právnom základe. Vaše údaje spracovávame a poskytujeme z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý bol
vierohodne preukázaný, a spracovanie a poskytovanie je umožnené po prihliadnutí na všetky záujmy.
Vaše údaje používame iba spôsobmi, ktoré je možné primerane očakávať, a nie spôsobom, ktorý by
ste mohli považovať za intruzívny alebo ktorý by vám mohol spôsobiť škodu.
Upozorňujeme, že spracovávanie kategórií údajov na konkrétne účely, ako je uvedené vyššie, je
založené na jednom z uvedených účelov (v závislosti od konkrétnej kategórie údajov a príslušného
čiastkového účelu) a nie na všetkých právnych základoch súčasne.
Cieľom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov spoločnosti C&A je informovať vás
o spracovávaní osobných údajov zo strany spoločnosti C&A. Spoločnosť C&A vás vyzýva, aby ste si
toto Vyhlásenie prečítali a oboznámili sa s jeho obsahom.
V niektorých prípadoch (napr. Central Marketing Purposes – účely centrálneho marketingu,
C&A Online) je zodpovedným správcom údajov pre spoločnosť C&A Europe jeden z pridružených
subjektov spoločnosti C&A. Tieto informácie nájdete v príslušných pravidlách ochrany osobných
údajov. Prípadné zvláštne pravidlá ochrany osobných údajov majú vždy prednosť.

1 Zodpovedný prevádzkovateľ údajov
Kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov s ohľadom na
spracovávanie osobných údajov všetkých subjektov sú:
C&A Mode s.r.o.
Rakoľuby 241, Kočovce 916 31, Slovak Republic
ac-internet@canda.com, +420 257 111 080

Našu zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na vyššie uvedenej
adrese alebo na:dataprotectionSK@canda.com
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Rámec spracovávania osobných údajov

Spoločnosť C&A môže spracovávať nasledujúce kategórie údajov v závislosti od vášho vzťahu so
subjektom C&A.


Ak ste uchádzačom o zamestnanie v spoločnosti C&A, informácie o našom spracovávaní
osobných údajov nájdete v PRÍLOHE – UCHÁDZAČ.



Ak ste zamestnancom alebo prechodným zamestnancom (prenájom zamestnancov),
informácie o našom spracovávaní osobných údajov nájdete v PRÍLOHE – ZAMESTNANEC.
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Ak ste externý (nezávislý) pracovník, riaďte sa, prosím, pokynmi v PRÍLOHE – NEZÁVISLÝ
PRACOVNÍK.



Ak ste penzista, informácie, ktoré sa vás týkajú, nájdete v PRÍLOHE – PENZISTA.



Ak ste zákazníkom spoločnosti C&A, prečítajte si, prosím, pokyny v PRÍLOHE – ZÁKAZNÍK.



Ak ste tretia strana vo vzťahu so spoločnosťou C&A, riaďte sa, prosím, pokynmi v PRÍLOHE –
PARTNER.

Vaše práva

Ak ste subjektom údajov (fyzickou osobou), máte voči spoločnosti C&A právo na prístup k svojim
osobným údajom v súlade s článkom 15 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, právo
na opravu v súlade s článkom 16 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, právo na
výmaz v súlade s článkom 17 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a právo na
obmedzenie spracovania v súlade s článkom 18 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných
údajov. Ďalej máte v súlade s článkom 20 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov právo
na prenositeľnosť údajov (prístup k údajom v strojovo čitateľnom formáte) v prípade údajov, ktoré sa
uchovávajú na základe súhlasu alebo zmluvy. Okrem toho existuje možnosť kontaktovať regulačný
orgán zodpovedný za spoločnosť C&A. Kontaktné údaje orgánu zodpovedného za subjekt C&A, ktorý
je vyššie uvedený ako zodpovedný prevádzkovateľ údajov, sú:
SUPERVISORY AUTHORITY: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
ADDRESS: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovak Republic
PHONE / E-MAIL: +421/2/3231 3220 / statny.dozor@pdp.gov.sk
V súlade s článkom 21 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte právo vzniesť
námietku a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. To sa vzťahuje aj na súhlasy, ktoré boli udelené
ešte pred dátumom, čo Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov vstúpilo do platnosti.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov v čase pred odvolaním
tohto súhlasu.
Ak sa vaše údaje spracovávajú na základe oprávneného záujmu, ako je uvedené vyššie, máte
právo z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie voči spracovávaniu vašich osobných
údajov kedykoľvek vzniesť námietku. Máte právo vzniesť námietku proti spracovávaniu vašich
osobných údajov na marketingové účely bez uvedenia dôvodu. Ak sa na danú situáciu vzťahujú
iné účely, nebudeme už na tomto právnom základe osobné údaje spracovávať, ak
nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracovania, ktoré budú mať prednosť pred vašimi
záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody vznesenia či obhajovania právnych nárokov. Vaša
námietka nebude mať vplyv na uchovávanie ani spracovávanie na iných právnych základoch.
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