
 Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s Programom MultiSport: 

Vážené dotknuté osoby, 

V nadväznosti na informáciu o možnosti využívania karty MultiSport Vás v zmysle čl. 13 a čl. 14 Nariadenia GDRP 

informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov na nižšie uvedený účel.  

  

Prevádzkovateľ Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany, IČO: 35 876 557 

Účel spracúvanie 
osobných údajov 

- Zaradenie dotknutej osoby do zoznamu osôb oprávnených využívať Program MultiSport 
za podmienok dohodnutých medzi Prevádzkovateľom a spoločnosťou Benefit Systems 
Slovakia s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 48 059 528 ako príjemcom 
poskytovaných osobných údajov (ďalej len “Príjemca”) 

- Odovzdanie karty MultiSport, doručenej prevádzkovateľovi, zamestnancovi 
prevádzkovateľa, ktorý je blízkou osobou dotknutej osoby. 

Dotknuté osoby 
Blízka osoba zamestnanca prevádzkovateľa, ktorej je na základe jej záujmu vydaná karta 
MultiSport 

Spracúvané 
osobné údaje 

Meno, priezvisko blízkej osoby a v prípade dieťaťa aj jeho dátum narodenia (údaje získané od 
zamestnanca prevádzkovateľa) 

Právny základ 
spracúvanie 
osobných údajov 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR 
Právnym základom je dohoda medzi Prevádzkovateľom ako zamestnávateľom a Dotknutou 
osobou ako blízkou osobou zamestnanca vzhľadom na vôľu blízkej osoby byť zaradená do 
zoznamu osôb oprávnených využívať program MultiSport na základe karty MultiSport vydanej 
Príjemcom.  
Ak blízka osoba zamestnanca prijme ponuku prevádzkovateľa na zaradenie do zoznamu osôb 
oprávnených využívať Program Multisport a za týmto účelom poskytne prevádzkovateľovi 
prostredníctvom zamestnanca prevádzkovateľa svoje osobná údaje, berie na vedomie, že 
prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje nevyhnutné za účelom zaradenia dotknutej osoby 
do zoznamu osôb oprávnených využívať Program MultiSport a odovzdania karty Multisport 
prostredníctvom zamestnanca prevádzkovateľa, ktorý je blízkou osobou dotknutej osoby. 

Prenos osobných 
údajov mimo EÚ / 
EHS 

Neuskutočňuje sa 

Práva dotknutej 
osoby 

I. Právo byť informovaný o spracúvaní osobných údajov, II. právo na prístup k osobným 
údajom, III. právo na opravu nesprávnych / neaktuálnych osobných údajov, IV. právo na 
vymazanie / právo na zabudnutie, V. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, VI. 
právo na prenos osobných údajov, VII. právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, VIII. 
právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. 
Pre bližšie informácie o Vašich právach - viď. bod 8 a 9 informácie o spracúvaní osobných 
údajov zverejnená na webovom sídle prevádzkovateľa:  
http://www.mobis.sk/dokumenty/1597233467_1.pdf  

Automatizované 
rozhodovanie a 
profilovanie 

Neuskutočňuje sa 

Doba uchovávania 
osobných údajov 
na uvedený účel 

Osobné údaje budú uchovávané počas plnenia vzájomných práv a povinností súvisiacich 
so zaradením dotknutej osoby do zoznamu osôb oprávnených využívať Program MultiSport 

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce Vašich osobných údajov, kontaktujte zodpovednú osobu 
za spracúvanie osobných údajov e-mailom na e-mailovej adrese gdpr.dpo@mobis.sk,  
telefonicky na telefónnom číslo : 041/ 515 8550, osobne: u osoby označenej ako zodpovedná 
osoba alebo poštovou zásielkou adresovanou prevádzkovateľovi na adresu: Mobis Slovakia 
s.r.o., Legal & Compliance team, MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany,  

http://www.mobis.sk/dokumenty/1597233467_1.pdf
mailto:gdpr.dpo@mobis.sk

