„Poverenie na zastupovanie v programe BayProfit“ a Informácie
a súhlas so spracovaním 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:
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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 súčasne výslovne označuje namiesto sídla Spoločnosti nižšie uvedenú adresu iných priestorov
Spoločnosti na zasielanie materiálnych benefitov:
(nemôže ísť o súkromnú adresu Povereného zástupcu, pokiaľ sa súčasne nejedná o sídlo Spoločnosti alebo iné
priestory 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 svojim podpisom nižšie prijíma vyššie uvedené Poverenie.

Poverený zástupca svojim podpisom súčasne potvrdzuje, že si pozorne prečítal, porozumel a berie na vedomie
nižšie uvedené Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vo vernostnom programe BayProfit, ktorého aktuálna
verzia je ako súčasť Poverenia dostupná na www.bayprofit.bayer.sk, a uskutočňuje nasledovné
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Vyjadrenie súhlasu
Poverený zástupca týmto spoločnosti Bayer, spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto, IČO: 35 759 143, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č. 18413/B (ďalej len „my“, „náš“, „nás“ a všetky ostatné tvary zámena „my“),

udeľuje

neudeľuje

súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre účel zasielania noviniek o vernostnom programe BayProfit
elektronickými prostriedkami nad rámec komunikácie nevyhnutnej na riadne fungovanie vernostného programu
BayProfit, ako je popísané v bode 1.2 Vyhlásenia o ochrane osobných údajov nižšie,
a ďalej
súhlasí

nesúhlasí

s tým, aby sme spracúvali jeho osobné údaje rovnako pre účely marketingovej komunikácie a zasielania
obchodných oznámení elektronickými prostriedkami mimo vernostného programu BayProfit, ako je popísané v
časti 1.3 Vyhlásenia o ochrane osobných údajov nižšie.
Svoj súhlas môže Poverený zástupca kedykoľvek slobodne odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to zaslaním
oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu uvedenú vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov nižšie.

Dátum:

__________________________

Meno a priezvisko:

__________________________

Podpis:

__________________________

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vo vernostnom programe BayProfit
Bayer, spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 759 143,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 18413/B, ako (ďalej len „my“,
„náš“, „nás“ a všetky ostatné tvary zámena „my“), chce Poverenému zástupcovi poskytnúť informácie
o spracúvaní jeho osobných údajov v súvislosti s našim vernostným programom BayProfit.
1.

Účely a kategórie osobných údajov
1.1 Registrácia a účasť Spoločnosti vo vernostnom programe BayProfit
Pre účely registrácie a účasti Spoločnosti, ktorou je Poverený zástupca pre tieto účely zástupcom, v
našom vernostnom programe BayProfit a na vykonávanie efektívnej komunikácie s Povereným
zástupcom, budeme spracovávať osobné údaje Povereného zástupcu špecifikované v Poverení vyššie
a prípadne iným spôsobom poskytnuté Povereným zástupcom v súvislosti s vernostným programom
BayProfit. Právnym základom pre toto spracúvanie je náš oprávnený záujem ako aj oprávnený záujem
Spoločnosti na zaznamenaní, kto Spoločnosť vo vernostnom programe BayProfit zastupuje a je jej
kontaktnou osobou a na vykonávanie efektívnej komunikácie s takou osobou (Čl. 6 ods. 1 písm. f)
Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).
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1.2 Zasielanie noviniek o vernostnom programe BayProfit elektronickými prostriedkami nad rámec
nevyhnutnej komunikácie
Osobné údaje Povereného zástupcu špecifikované v Poverení vyššie a prípadne iným spôsobom
poskytnuté Povereným zástupcom v súvislosti s vernostným programom BayProfit by sme radi ďalej
používali pre zasielanie noviniek o vernostnom programe BayProfit elektronickými prostriedkami nad
rámec komunikácie nevyhnutnej na riadne fungovanie vernostného programu BayProfit (takéto novinky
môžu zahŕňať predovšetkým informácie o bodovom zostatku na BayProfit účte Spoločnosti, blížiacich
sa termínoch pre objednávanie benefitov a prípadne ďalšie informácie a ponuky v rámci vernostného
programu BayProfit). Právnym základom pre toto spracúvanie je súhlas Povereného zástupcu so
spracovaním osobných údajov (Čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).
1.3 Marketingová komunikácia a zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami
Osobné údaje Povereného zástupcu špecifikované v Poverení vyššie a prípadne iným spôsobom
poskytnuté Povereným zástupcom v súvislosti s vernostným programom BayProfit by sme ďalej radi
využívali na marketingové účely mimo vernostný program BayProfit, najmä na bezodplatné
poskytovanie informačných služieb o odborných aktivitách, organizovaných školeniach, seminároch
alebo iných akcií organizovaných spoločnosťou Bayer či tretími osobami a ďalej o službách a/alebo
produktoch súvisiacich s odbornými záujmami Povereného zástupcu, vrátane obchodných oznámení
zasielaných elektronickými prostriedkami. Právnym základom pre toto spracúvanie je súhlas
Povereného zástupcu so spracovaním osobných údajov (Čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia
o ochrane údajov).
2.

Prenos osobných údajov

Spracovanie osobných údajov na základe poverenia
Pre účely spracúvania údajov Povereného zástupcu môžeme v určitej miere využívať dodávateľa
špecializovaných služieb, ktorí vystupujú ako naši sprostredkovatelia. Týchto dodávateľov služieb starostlivo
vyberáme a pravidelne monitorujeme. Na základe príslušných zmlúv o spracovaní osobných údajov títo
dodávatelia spracúvajú osobné údaje výlučne v súlade s našimi pokynmi.
Tretie strany
Osobné údaje Povereného zástupcu sprístupňujeme nasledujúcim tretím stranám na nasledujúci účel:
Tretia strana

Rozsah a účel prenosu

Ďalšie spoločnosti skupiny Bayer

Pre vyššie uvedené účely a v tam
uvedenom rozsahu môže byť
potrebné poskytnúť osobné údaje
Povereného
zástupcu
iným
členom skupiny Bayer

Kontaktná
osoba
ohľadne
ochrany osobných údajov
Group Data Protection Officer
Bayer AG
Kaiser Wilhelm Allee 1
51368 Leverkusen, Nemecko
data.privacy@bayer.com.

Tretie krajiny
V prípade, ak by osobné údaje Povereného zástupcu mali byť prenesené do tretej krajiny mimo členských štátov
Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, pre ktorú
Európska komisia nevydala rozhodnutie, že zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, prijmeme
primerané záruky 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 na nižšie uvedený kontakt.
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3.

Právny základ spracovania osobných údajov
Účel
spracovania

Registrácia a
účasť
Spoločnosti vo
vernostnom
programe
BayProfit

Zasielanie
noviniek
o vernostnom
programe
BayProfit
elektronickými
prostriedkami
nad rámec
nevyhnutnej
komunikácie

Marketingová
komunikácia a
zasielanie
obchodných
oznámení
elektronickými
prostriedkami

Právny základ

Vysvetlenie

Čl. 6 ods. 1
písm. f) GDPR

Spoločnosť Bayer a
Spoločnosť majú oprávnený
záujem na zaznamenaní, kto
Spoločnosť vo vernostnom
programe BayProfit
zastupuje a je jej kontaktnou
osobou, a na vykonávanie
efektívnej komunikácie s
takou osobou.

Čl. 6 ods. 1
písm. a)
GDPR

Novinky o vernostnom
programe BayProfit nad
rámec nevyhnutnej
komunikácie zasielame
Poverenému zástupcu
elektronickými prostriedkami
na základe jeho súhlasu

Čl. 6 ods. 1
písm. a)
GDPR

Obchodné oznámenia mimo
vernostný program BayProfit
zasielame Poverenému
zástupcu elektronickými
prostriedkami na základe
jeho súhlasu.

Nutnosť poskytnutia
osobných údajov

Dôsledky neposkytnutia
osobných údajov

Áno

Spoločnosť sa nebude
môcť zúčastniť vo
vernostnom programe
BayProfit.

Nie

Nebudeme môcť
Poverenému zástupcu
náležitým spôsobom
poskytovať informácie
o vernostnom programe
BayProfit, ktoré by pre
neho mohli byť prínosné.

Nie

Nebudeme môcť
Poverenému zástupcu
zasielať obchodné
oznámenia mimo
vernostný program
BayProfit elektronickými
prostriedkami a nebude tak
mať vždy k dispozícii
najnovšie informácie
súvisiace s jeho odbornými
záujmami.

4. Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje Povereného zástupcu uchovávame počas doby platnosti Poverenia. Po uplynutí tejto doby budú
osobné údaje Povereného zástupcu archivované spoločnosťou Bayer na ďalšie 4 roky pre účely ochrany
oprávnených záujmov spoločnosti Bayer (napríklad pre účely dokazovania v prípadnom súdnom spore alebo
správnom konaní), resp. po dobu stanovenou zákonom, pokiaľ to zákon vyžaduje. Následne budú osobné údaje
Povereného zástupcu vymazané.
5. Informácie o právach Povereného zástupcu
Poverený zástupca má právo od nás požadovať informácie a vysvetlenia ohľadom jeho osobných údajov, právo
požadovať od nás prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
alebo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. Poverený zástupca má taktiež
právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť, resp. návrh na začatie konania
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o ochrane osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
môže kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním.
Ak máte nejaké otázky v súvislosti s ochranou údajov a/alebo svojim súhlasom alebo si chcete uplatniť svoje
práva, obráťte sa na pracovníka pre ochranu údajov v našej spoločnosti: Bayer, spol. s r.o., Data Privacy Manager,
Karadžičova 2, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika alebo pošlite e-mail na adresu
dataprivacyCZSK@bayer.com.
Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa 08.06.2020
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