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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
V zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

Prevádzkovateľ: BANCO CASINO s.r.o.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Werferova 1/2582, Košice 040 11, IČO: 44 451 776,
telefonický kontakt: +421 2 52 624 378, email: info@bancocasino.sk
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
e-mail: meszaros.emba@gmail.com, gdpr.embasro@gmail.com,

tel.kontakt: + 421 905 430 552
Účel spracúvania osobných údajov:
Riešenie požiadaviek dotknutých osôb pri výkone ich práv v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných
údajov ( GDPR ) a zákona o ochrane osobných údajov.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm.c) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), najmä v zmysle uvedeného
nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.
Príjemcovia / kategória príjemcov:
Úrad na Ochranu osobných údajov SR.
Doba uchovávania:
3 roky.
Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v
opačnom prípade môže nastať situácia, že žiadosť dotknutej osoby nebude možné riadne posúdiť, resp. vybaviť.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie
spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovej stránke
prevádzkovaľa: www.bancocasino.sk v časti GDPR.

