Pravidlá ochrany súkromia - účinnosť od 25.5.2018
Toto oznámenie je poskytnuté na základe Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako ” OOÚ zákon“).
O nás
1. Spoločnosť Payout, s.r.o, so sídlom Juraja Slottu 2718 /4, 010 01 Žilina IČO: 50 487
787 (ďalej len „Payout“) zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka č.: 66420/L (ďalej ako ” Prevádzkovateľ “ a “Povinná osoba“)
Základné informácie
1. Tieto pravidlá ochrany súkromia upravujú spôsob, akým pristupujeme k spracovaniu
osobných údajov a zabezpečujeme ich ochranu v Platobnom systéme Payout. Riadime
sa Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2. Počas spracovania osobných údajov dbáme na to, aby nedošlo k ujme na právach
dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Zároveň sme povinní
plniť ustanovenia príslušných právnych predpisov a aplikovať primerané opatrenia na
ochranu právneho poriadku, demokratickej spoločnosti a jej konkrétnych dôležitých
záujmov, ako je uvedené ďalej.
3. Na základe § 5 ods.1 Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej ako ”AML zákon“) sme povinnou osobou.
4. Povinná osoba je podľa § 7, § 8 AML zákona povinná za účelom zabránenia
zneužívaniu finančného systému na pranie príjmov z trestnej činnosti ak financovaniu
terorizmu vykonávať identifikáciu svojich klientov v rozsahu nižšie uvedených
osobných údajov a v zákonom stanovených prípadoch tiež vykonávať kontrolu
klientov podľa § 10 až § 13 AML zákona.
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Aké osobné údaje spracúvame?
V zmysle OOÚ zákona sme oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje (ďalej len "OÚ") v
rozsahu:
● meno, priezvisko, titul, rodné číslo, prípadne dátum narodenia, miesto narodenia,
pohlavie,
● trvalý pobyt alebo iný pobyt a občianstvo, číslo telefónu, adresa pre doručovanie
elektronickej pošty,
● kópie osobných dokladov preukazujúcich Vašu totožnosť,
● u podnikajúce fyzické osoby: obchodná firma, odlišujúce dodatok alebo iné označenie,
miesto podnikania a identifikačné číslo osoby, ďalej
● číslo bankového účtu vr. mena majiteľa účtu,
● údaje o realizovaných aj zrušených platobných transakciách,
● údaje o akejkoľvek kreditnej, debetnej alebo iné platobnej karte, vrátane PAN čísla,
dátumu expirácie a meno držiteľa platobnej karty,
● všetku realizovanú komunikáciu,
● informácie získané z dotazníkov alebo obdobných formulárov, o ktorých vyplnenie
môžete byť požiadaný,
● IP adresu a časy pripojenie Vášho zariadenia,
● údaje o Vašich návštevách na našich webových stránkach, najmä prevádzkové dáta,
lokalizačné dáta, weblogy, apod., ako aj údaje o Vašom správaní v prostredí internetu
(ďalej len "osobné údaje"), a to za účelom splnenia zákonných povinností povinnej
osoby podľa § 10 až § 13 AML zákona.
● Doba spracovania osobných údajov je podľa § 19 ods.2 AML zákona 5 rokov pre
naplnenie povinností povinnej osoby , ale až do 10 rokov od uskutočnenia obchodu
alebo od ukončenia obchodného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom (podľa toho,
čo nastane neskôr). Ste si vedomý, že ako subjekt údajov nemôžete tento súhlas
odvolať.
● Prevádzkovateľ je oprávnený na požiadanie tieto údaje poskytnúť príslušným štátnym
orgánom a Vy ste s tým uzrozumený / a.
● Ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude
mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody dotknutej osoby, oznámi Vám
prevádzkovateľ toto porušenie bez zbytočného odkladu.
● Ako subjekt údajov beriete vyššie uvedené na vedomie a ďalej beriete na vedomie
nasledujúce poučenie o svojich právach.
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Poučenie o Vašich právach
1. Ak požiada dotknutá osoba informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je mu
prevádzkovateľ podľa OOÚ zákona povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu
odovzdať. Obsahom informácie je vždy oznámenie o účele spracovania osobných
údajov, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji; povahe automatizovaného
spracovania v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto
spracovania nepripúšťajú úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do
práva a oprávnených záujmov dotknutej osoby; príjemcovi, prípadne kategóriách
príjemcov. Prevádzkovateľ má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú
úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
2. Každá dotknutá osoba, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo
spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s
ochranou súkromného a osobného života dotknutej osoby alebo v rozpore so
zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania,
môže podľa OOÚ zákona a) požiadať prevádzkovateľa alebo spracovateľa o
vysvetlenie, b) požadovať, aby prevádzkovateľ alebo spracovateľ odstránil takto
vzniknutý stav; najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie
alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť dotknutej osoby podľa
predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, prevádzkovateľ alebo spracovateľ odstráni
okamžite závadný stav. Pokiaľ vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov
dotknutej osobe iná ako majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní jeho nároku
podľa osobitného zákona. Ak došlo pri spracovaní osobných údajov k porušeniu
povinností uložených zákonom u prevádzkovateľa alebo u spracovateľa, zodpovedajú
za nich spoločne a nerozdielne.
3. Beriete na vedomie, že na základe OOÚ zákona pre Vás vyplývajú ďalšie práva, a
síce právo požadovať od prevádzkovateľa údajov prístup k osobným údajom, ktoré sa
vás týkajú ( vrátane potvrdenia, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú
spracovávané), právo požadovať ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia
spracovania, a právo namietať spracovania, ako aj právo na prenosnosť údajov. Ďalej
beriete na vedomie, že máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad
na ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27,
Slovenská republika.
4. Kontaktné údaje zodpovednej osoby za správu osobných údajov prevádzkovateľa je:
o

Ing. Michal Knapík, email: michal.knapik@payout.one, tel: +421 910 169 748
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Záverečné ustanovenia
1. Pokračovaním využívanie funkcií Platobného systému Payout vyjadrujete svoj
slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle o tom, že ste
uzrozumený / a so spracovaním Vašich osobných údajov podľa týchto Pravidiel
ochrany súkromia a že ste bol / a o spracovanie Vašich osobných údajov riadne
poučený / á a informovaný / á.
2. Sme oprávnení jednostranne meniť tieto Pravidla ochrany súkromia podľa platnej
legislatívy a Vy súhlasíte s týmto oprávnením.
3. Pravidlá ochrany súkromia sú publikované v elektronickej podobe na webovej stránke
spoločnosti Payout, s.r.o
4. Pravidlá ochrany súkromia nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.
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