Informácia o spracúvaní osobných údajov Užívateľov
Spoločnosť PORT System s.r.o., so sídlom Kutlíkova 1755/17, 851 02 Bratislava, IČO: 50 439 839,
zapísaná v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
112908/B) (ďalej len „Poskytovateľ“), je prevádzkovateľom internetového portálu www.portsystem.sk
(ďalej len „Internetový portál“), v ktorom sú, s použitím automatizovaných a neautomatizovaných
prostriedkov spracúvania, spracúvané osobné údaje užívateľov Internetového portálu (ďalej len „Dotknuté
osoby“), ktoré svoje osobné údaje uviedli pri registrácii na Internetovom portáli za účelom využívania
služieb poskytovaných prostredníctvom Internetového portálu uzatváranej podľa VZP používania
Internetového portálu.
Dotknuté osoby sú oprávnené od Poskytovateľa a jeho pracovníkov, požadovať preukázanie totožnosti
alebo preukázanie príslušnosti k Poskytovateľovi hodnoverným dokladom preukazujúcim jeho vzťah
k Poskytovateľovi.
Práva a právom chránené záujmy sú Dotknuté osoby oprávnené si uplatniť v súlade s ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je d otknutá
osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby-§ 13
ods.1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z.
Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb v rozsahu, ako boli uvedené pri registrácii na
Internetovom portáli, je plnenie podľa Všeobecných zmluvných podmienok používania Internetového
portálu v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje Dotknutých osôb sa
spracúvajú v tomto rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť,
adresa, údaje o dokladoch totožnosti, údaje týkajúce sa ne/uzavretia zmluvy o pôžičke s Investormi
zastúpenými Poskytovateľom, údaje o rozsahu a povahe porušenia zmluvnej povinnosti, o povahe záväzku,
z ktorého nesplnená zmluvná povinnosť vyplýva, a o jeho následnej platobnej morálke, údaje o jeho
finančných záväzkoch súvisiacich so zmluvou o pôžičke, o ich plnení, zabezpečení a ďalšie informácie
vypovedajúce o jeho platobnej schopnosti (scoringu – bonite), dôveryhodnosti a platobnej morálke a
informácie ním oznámené Poskytovateľom získané v súvislosti s ne/plnením Z mluvy o pôžičke. Tieto
osobné údaje Dotknutá osoba poskytuje povinne.
Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb v rozsahu: titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, emailová adresa, mobilné telefónne číslo, v informačnom systéme "MARKETING" je zasielanie
marketingových informácií o službách poskytovaných prevádzkovateľom. Tieto osobné údaje dotknutá osoba
poskytuje dobrovoľne, na základe súhlasu, ktorý Dotknutá osoba poskytuje slobodne a dobrovoľne na obdobie
5 rokov od dátumu udelenia tohto súhlasu. Tieto osobné údaje poskytuje Poskytovateľ týmto tretím osobám:
prevádzkovatelia voľne dostupných registrov osobných údajov, inkasné spoločnosti, banky, poisťovne,
finančné inštitúcie, správcovia pohľadávok, reklamné agentúry, finanční sprostredkovatelia, poradenské
služby, audítori, ekonomickí poradcovia, alebo sprostredkovatelia na základe zmluvy s Poskytovateľom.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na
spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania
úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
i) namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na
účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

