Informovaný súhlas so spracúvaním osobných údajov
Súhlasím, aby prevádzkovateľ QID company a. s., so sídlom Jégého 2, 821 08 Bratislava,
IČO 48 103 314, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 6131/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracúval moje osobné údaje v rozsahu:
meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, dátum narodenia, pohlavie, rodné číslo, zdravotná
poisťovňa, adresa bydliska, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a zdravotnícky pracovník
poskytujúci zdravotnú starostlivosť Užívateľovi, fotografia tváre a tela, krvná skupina, telesná
výška a váha, alergie, chronické ochorenia, pravidelne užívané lieky, úrazy a prekonané
operácie a iné údaje o zdravotnom stave mnou ako užívateľom uvedené v profile užívateľa
v Aplikácii MAIAMD (ďalej len „Aplikácia“) , ako aj údaje o počte a dátume uzatvorených
prípadov v Aplikácii, a to na účely správy, prevádzky, vývoja, aktualizácie, testovania
a zabezpečenia funkcionalít softvérovej Aplikácie MAIAMD a Webovej lokality
www.maiamd.sk, a to na dobu, po počas ktorej budem mať ako užívateľ v Aplikácii aktívny
prístupový účet.

Súčasne súhlasím, aby Prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov spracúval moje osobné údaje v rozsahu: meno a
priezvisko, e-mail pre marketingové účely, ktoré zahŕňajú hlavne ponúkanie výrobkov a
služieb, zasielanie informácií o akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách, nových
funkcionalitách Aplikácie, ako aj zasielanie obchodných ponúk prostredníctvom
elektronických prostriedkov, automatizované profilovanie dotknutej osoby pre personalizáciu
ponúk. Tento súhlas na spracovávanie mojich osobných údajov na marketingové účely
udeľujem na dobu 10. rokov (slovom desiatich rokov) odo dňa udelenia súhlasu.
Vyhlasujem, že som bol/a riadne informovaný/á o spracovávaní mojich osobných údajov, ako
aj o mojich právach, hlavne o práve:
-

na prístup k osobným údajom,
na opravu, resp. doplnenie údajov,
na výmaz údajov (byť zabudnutý),
na prenositeľnosť údajov,
vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho
marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho marketingu,
na obmedzenie spracovávania údajov,
nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane
profilovania,
podať návrh na začatie konania podľa zákona.

Vyhlasujem, že pokiaľ mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného
zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov.
Ak ako dotknutá osoba zistím, že spracovávanie mojich osobných údajov je v rozpore s
ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, mám právo
požadovať od Prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a
odstránenie takto vzniknutého stavu.

Súhlasím s poskytovaním reklamných a iných ponúk prostredníctvom elektronických
komunikácií v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z.z. o
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek osobne alebo písomne odvolať na
adrese sídla Prevádzkovateľa, alebo na emailovej adrese: info@maiamd.sk.

