Údaje získané na základe súhlasu
Spracúvanie týchto údajov nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo zákonných povinností či ochranu oprávnených
záujmov spoločnosti SWAN Mobile, ale ich spracúvanie umožní spoločnosti SWAN Mobile zlepšovať služby, zamerať
sa na to, čo Účastníkov naozaj zaujíma, a prípadne Účastníkov informovať o ponukách, ktoré sú pre nich vhodné.
Tieto údaje sú spracúvané len v prípade udelenia súhlasu a môžu byť spracúvané počas platnosti tohto súhlasu, pričom
kategórie spracúvaných osobných údajov, účely, právne základy a doba spracúvania údajov sú súčasťou súhlasu. Ide
najmä o:







Údaje v žiadosti o zverejnenie údajov v telefónnom zozname a v informačných službách, v ktorej Účastník
súhlasí s ich poskytnutím spoločnosťou SWAN Mobile iným podnikom a osobám ktoré vydávajú verejné
telefónne zoznamy alebo poskytujú verejné informačné služby o telefónnych číslach, za účelom zverejnenia
týchto údajov v telefónnych zoznamoch a prostredníctvom informačných služieb a umožnenia vyhľadávania
kontaktných údajov účastníkov na základe ich mena, priezviska alebo názvu, prípadne ďalších minimálnych
identifikačných údajov, a to po dobu, kým Účastník tento súhlas neodvolá. Spoločnosť SWAN Mobile je v
zmysle ustanovenia § 59 Zákona o elektronických komunikáciách povinná na požiadanie iných podnikov alebo
iných osôb, ktoré vydávajú verejné telefónne zoznamy alebo poskytujú verejné informačné služby o
telefónnych číslach, poskytnúť im relevantné údaje o účastníkoch.
Kontaktné údaje pri marketingovom oslovení v prípade, že sa nejedná o zákazníka SWAN Mobile na účel
predloženia ponuky tovarov alebo služieb (sú spracúvané na základe súhlasu s marketingovým oslovením)
Adresa elektronickej pošty získaná na základe súhlasu s jej poskytnutím na marketingové účely.
Údaje získané marketingovými prieskumami (sú spracúvané u zákazníkov služieb SWAN Mobile na základe
súhlasu so spracúvaním osobných údajov).
Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou SWAN Mobile získané z cookies
v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači (sú spracované pre vylepšenie prevádzky internetových
stránok prevádzkovaných spoločnosťou internetovú reklamu – viď časť „Zásady ochrany Osobných údajov
web a portál“).

Odvolanie súhlasu
V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo
namietať podaním podnetu na našich miestach prvého kontaktu alebo zaslaním podnetu na kontaktný bod uvedené
v časti „Identifikačné a kontaktné údaje, pojmy, všeobecné informácie“.

