Informácia o Vašom práve namietať podľa článku 21
všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)
1. Právo namietať v individuálnych prípadoch
Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov
týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ktoré sa vykonáva podľa článku 6 odsek 1 písmeno e)
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“)
(spracúvanie údajov vo verejnom záujme) a článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR (spracúvanie
údajov na účely oprávnených záujmov). To sa týka aj profilovania na základe tohto
ustanovenia v zmysle článku 4 bod 4 GDPR.
V prípade, že vznesiete námietku, nesmieme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, okrem
prípadov, v ktorých môžeme dokázať závažné legitímne dôvody na spracúvanie osobných
údajov, ktoré by prevažovali Vaše záujmy, práva a slobody, alebo by spracovanie slúžilo na
preukazovanie, uplatňovanie, výkon alebo obhajovanie právnych nárokov.
2. Námietka proti spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu
V ojedinelých prípadoch budeme spracúvať Vaše osobné údaje na účely priameho
marketingu. Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely
priameho marketingu. To sa týka aj profilovania, pokiaľ súvisí s priamym marketingom.
V prípade, že vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho
marketingu, nesmieme ďalej Vaše osobné údaje na účel priameho marketingu spracúvať.
Námietka nemá žiadnu predpísanú formu a je potrebné ju zaslať na adresu:
Oberbank Leasing s.r.o.
Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
Telefón +421 2 58 10 68 -70
E-mail: gdpr@oberbank.sk
Nášho referenta pre ochranu údajov zastihnete na adrese:
3 Banken IT GmbH
Datenschutzbeauftragter
Untere Donaulände 28
4020 Linz
e-mail:datenschutz@oberbank.at
Telefón +43 (0732) 7802 - 0
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