„Poverenie na zastupovanie v programe BayProfit“
a Informácie a súhlas so spracúvaním osobných údajov
(ďalej len „Poverenie“; Poverenie je platné iba ak je riadne a úplne vyplnené podľa nižšie
uvedených pokynov)
V mene spoločnosti / fyzickej osoby - podnikateľa / školského zariadenia
.................................................. ..................... IČO ............................ .........................,
so sídlom ................................................ .................................................. ...............
údaj o zápise do obchodného registra alebo iného verejného registra (uveďte súd, v ktorom
je vedený obchodný register spoločnosti, oddiel a vložku, v prípade živnostenského registra
údaj „zapísaný v živnostenskom registri“, atď.):
............................................................................................................
Kontaktné telefónne číslo ..................................................
(ďalej len „Spoločnosť“)
poverujem
pána / pani
..................................................................................., dátum narodenia .............................,
bytom ......................................................................................................................,
kontaktný e-mail:
......................................................................................................................
(ďalej len „Poverený zástupca“)
aby zastupoval našu Spoločnosť v súvislosti s našou účasťou vo vernostnom programe
BayProfit spoločnosti Bayer, spol. s r.o., so sídlom: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO:
35 759 143, IČ pre DPH: SK2020253818, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 18413/B (ďalej len „Bayer“), ktorého Pravidlá sú
uverejnené na webových stránkach www.bayprofit.bayer.sk. S výnimkou ak pravidlá
vernostného programu BayProfit uvádzajú inak, Poverený zástupca je oprávnený konať vo
všetkých právnych úkonoch týkajúcich sa vernostného programu BayProfit.
V prípade, že je ako Poverený zástupca označená fyzická osoba oprávnená konať za
Spoločnosť na základe zákona alebo pokiaľ je označená fyzická osoba sama Spoločnosťou,
a teda poverenie nie je potrebné, toto Poverenie plní funkciu potvrdenia tejto skutočnosti
a označenia takejto fyzickej osoby.

Spoločnosť svojim podpisom udeľuje spoločnosti Bayer súhlas v zmysle zákona č. 351/2011
Z.z. za účelom zasielania informácií a ponúk v rámci vernostného programu BayProfit
elektronickými prostriedkami, a to počas doby jej účasti v tomto programe.
Čerpanie benefitov:
V prípade čerpania benefitov vo forme finančného bonusu Spoločnosť žiada o zasielanie
peňažných prostriedkov na tento bankový účet a súčasne výslovne vyhlasuje a potvrdzuje,
že tento bankový účet je vo výlučnom vlastníctve Spoločnosti:
číslo bankového účtu: .............................................................................................................
Materiálne benefity budú automaticky doručené na adresu sídla Spoločnosti a to výlučne do
vlastných rúk štatutárneho zástupcu Spoločnosti, s výnimkou ak Spoločnosť výslovne poverí
Povereného zástupcu a/alebo nižšie označí inú adresu, na ktorej má Spoločnosť určitý
majetok (pole, kancelárie, iné priestory a pod.); v prípade pochybností bude benefit doručený
na adresu sídla Spoločnosti.
Spoločnosť výslovne poveruje Povereného zástupcu na to, aby mu boli doručované
materiálne benefity:

 ÁNO

 NIE

Výlučne v prípade zaškrtnutia „ÁNO“ uveďte telefónne číslo Povereného zástupcu pre účely
jeho kontaktovania ohľadom doručovania benefitov:
...........................................
Spoločnosť výslovne označuje
materiálnych benefitov:

 ÁNO

nižšie

uvedenú

adresu

Spoločnosti

na

zasielanie

 NIE

(vyplňte ak sa adresa líši od adresy sídla Spoločnosti):
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

V............................................................................ dátum..........................................

Štatutárny zástupca Spoločnosti (osoba/y oprávnená/é konať za Spoločnosť v súlade so
zápisom v obchodnom registri, resp. v súlade so zákonom, v závislosti od konkrétneho
prípadu) - mená, priezviská, funkcie, podpis(y), prípadne pečiatka Spoločnosti:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Poverený zástupca prijíma vyššie uvedené Poverenie.
Poverený zástupca svojim podpisom súčasne berie na vedomie a potvrdzuje, že bol
oboznámený o nasledovných ustanoveniach týkajúcich sa ochrany osobných údajov:
1) Poverený zástupca berie na vedomie, že spoločnosť Bayer (ako je špecifikovaná
v tomto Poverení) je prevádzkovateľom;
2) Účelom spracúvania osobných údajov je:
(a) registrácia a účasť Spoločnosti vo vernostnom programe BayProfit, pričom
Poverený zástupca vystupuje ako zástupca Spoločnosti pre tieto účely;
(b) zasielanie noviniek o programe BayProfit nad rámec komunikácie nevyhnutnej na
riadne fungovanie programu BayProfit (odsek 15);
3) Spoločnosť Bayer môže pri spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené účely
využívať zmluvných partnerov – sprostredkovateľov, ktorých poveruje spracúvaním
osobných údajov, pričom ich zoznam je zverejnený a aktualizovaný na
www.bayprofit.bayer.sk;
4) Predmetom spracúvania budú osobné údaje Povereného zástupcu špecifikované
v tomto Poverení a prípadne iným spôsobom poskytnuté Povereným zástupcom
v súvislosti s programom BayProfit;
5) Právnym základom spracúvania osobných údajov je:
(a) oprávnený záujem spoločnosti Bayer a Spoločnosti na zaznamenaní, kto
zastupuje a kto je kontaktnou osobou Spoločnosti vo vernostnom programe
BayProfit a realizácii efektívnej komunikácie s takouto osobou (odsek 2a vyššie);
(b) súhlas Povereného zástupcu (odsek 2b vyššie a odsek 15);
6) Poskytnutie osobných údajov je:
(a) dobrovoľné (t.j. nie je vyžadované zákonom), avšak nevyhnutné pre účasť
Spoločnosti a zastupovanie Povereného zástupcu v programe BayProfit (odsek
2a vyššie);
(b) dobrovoľné – na základe súhlasu Povereného zástupcu (odsek 2b vyššie a odsek
15); pre tento účel, doba platnosti súhlasu so spracovaním osobných údajov je
doba platnosti tohto Poverenia;
7) Osobné údaje Povereného zástupcu budú spracúvané počas doby platnosti:
(a) tohto Poverenia (odsek 2a vyššie);
(b) súhlasu Povereného zástupcu (odsek 2b vyššie a odsek 15);
po uplynutí tejto doby môžu byť osobné údaje archivované spoločnosťou Bayer na
obdobie ďalších 4. rokov za účelom ochrany právom chránených záujmov spoločnosti
Bayer (napr. dôkaz pre prípad potenciálnych súdnych sporov);

8) Spoločnosť Bayer môže osobné údaje Povereného zástupcu poskytnúť tretím
stranám,
pričom
ich
zoznam
je
zverejnený
a aktualizovaný
na
www.bayprofit.bayer.sk;
9) Spoločnosť Bayer môže sprístupniť osobné údaje Povereného zástupcu príjemcom,
pričom ich zoznam je zverejnený a aktualizovaný na www.bayprofit.bayer.sk;
10) Osobné údaje Povereného zástupcu nebudú zverejnené;
11) Osobné údaje Povereného zástupcu môžu byť prenesené do a spracúvané rovnako
aj v členských štátoch Európskej únie alebo štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo tretích krajinách, pričom ich
zoznam je zverejnený a aktualizovaný na www.bayprofit.bayer.sk;
12) Osobné údaje Povereného zástupcu budú spracúvané manuálne (v rámci tohto
Poverenia) a taktiež automatizovanými prostriedkami v elektronickej databáze
vedenej spoločnosťou Bayer alebo prípadne sprostredkovateľmi zazmluvnenými
spoločnosťou Bayer;
13) Osobné údaje Povereného zástupcu môžu byť prenesené a spracúvané taktiež
v tretích krajinách mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru,
pre ktoré Európska komisia nevydala rozhodnutie, že zaručujú primeranú úroveň
ochrany osobných údajov; v takom prípade spoločnosť Bayer príjme primerané
záruky ochrany súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov a výkonu
príslušných práv a zabezpečenia takejto dostatočnej úrovne ochrany, napr.
prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek o ochrane osobných údajov
prijatých Európskou komisiou. Kópiu takýchto záruk je možné obdržať na základe
žiadosti doručenej spoločnosti Bayer;
14) Poverený zástupca má v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov najmä,
avšak nielen, nasledovné práva:
I.
na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
(a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané;
(b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme v rozsahu podľa príslušných právnych predpisov; pri
vydaní rozhodnutia podľa odseku IV. nižšie je Poverený zástupca oprávnený
oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;
(c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli
získané osobné údaje na spracúvanie;
(d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania;
(e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
(f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže
požiadať o ich vrátenie;
(g) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo
k porušeniu príslušných právnych predpisov;
(h) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času
jeho platnosti, ak sú osobné údaje spracúvané na základe jeho súhlasu.
II.
na základe písomnej žiadosti namietať voči:
(a) spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich
likvidáciu;

(b) využívaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely
priameho marketingu v poštovom styku, alebo
(c) poskytovaniu vyššie uvedených osobných údajov uvedených na účely priameho
marketingu.
III.
na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek
namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa príslušných
právnych predpisov, a to najmä vyslovením oprávnených dôvodov alebo
predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom
chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto
spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a
preukáže sa, že námietka je oprávnená, spoločnosť Bayer je povinná osobné
údaje, ktorých spracúvanie Poverený zástupca namietal, bez zbytočného odkladu
blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
IV.
na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek
namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu spoločnosti Bayer, ktoré by malo pre neho
právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na
základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Poverený
zástupca má právo žiadať spoločnosť Bayer o preskúmanie vydaného
rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom
spoločnosť Bayer je povinná žiadosti Povereného zástupcu vyhovieť, a to tak, že
rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o
spôsobe preskúmania a výsledku zistenia spoločnosť Bayer informuje
Povereného zástupcu v lehote podľa príslušných právnych predpisov. Poverený
zástupca nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný právny
predpis, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov
Povereného zástupcu, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas
existencie zmluvných vzťahov spoločnosť Bayer vydala rozhodnutie, ktorým
vyhovela požiadavke Povereného zástupcu, alebo ak Spoločnosť Bayer na
základe zmluvy prijala iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených
záujmov Povereného zástupcu.
V.
Ak Poverený zástupca uplatní svoje právo
(a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť
sa považuje za podanú podľa príslušných právnych predpisov; žiadosť
podanú elektronickou poštou alebo faxom Poverený zástupca doručí písomne
najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania;
(b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo
uplatnil, čoho sa domáha, kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis
Povereného zástupcu; kópiu zápisnice je spoločnosť Bayer povinná odovzdať
Poverenému zástupcovi;
(c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto
žiadosť alebo zápisnicu odovzdať spoločnosti Bayer bez zbytočného odkladu.
VI.
Poverený zástupca pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene
spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
VII.
Ak Poverený zástupca nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho
práva môže uplatniť zákonný zástupca.
VIII.
Ak Poverený zástupca nežije, jeho práva, ktoré mala podľa príslušných právnych
predpisov, môže uplatniť blízka osoba.

Poverený zástupca má zároveň právo požadovať od spoločnosti Bayer prístup
k osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť
osobných údajov.
15) Poverený zástupca zároveň dobrovoľne (zaškrtnite alebo inou formou vyberte
z nasledovných možností):
IX.

 udeľuje súhlas

 neudeľuje súhlas

spoločnosti Bayer (ako je špecifikovaná v tomto Poverení) so spracúvaním jeho
osobných údajov v rozsahu špecifikovanom v tomto Poverení za účelom zasielania
noviniek o programe BayProfit nad rámec komunikácie nevyhnutnej na riadne
fungovanie programu BayProfit (takéto novinky môžu zahŕňať predovšetkým
informácie o zostatku bodov na BayProfit účte Spoločnosti, blížiacich sa termínoch
pre objednávanie benefitov a prípadne ďalšie informácie a ponuky v rámci programu
BayProfit), a to na dobu platnosti tohto Poverenia vrátane komunikácie elektronickými
prostriedkami. Poverený zástupca je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať bez
toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe
súhlasu pred jeho odvolaním a bez toho, aby tým bola dotknutá účasť Spoločnosti
v programe BayProfit.
V .................................................................................... dátum................................
Poverený zástupca: ........................................................................................

Podpis: ......................................................................................................................

