NAŠE VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Posledná aktualizácia: 1. novembra 2021
Prehľad
Spoločnosť Mars je hrdo vlastnená rodinou už viac ako 100 rokov. Práve táto
nezávislosť nám dáva slobodu myslieť naprieč generáciami, a nie po kvartáloch.
Vďaka tomu môžeme investovať do dlhodobej budúcnosti nášho podnikania,
našich ľudí, našich spotrebiteľov a planéty – všetko sa riadi našimi pretrvávajúcimi
zásadami. Myslíme si, že svet, ktorý tu chceme mať zajtra, sa začína tým, akým
spôsobom podnikáme dnes.
Naše zásady ochrany osobných údajov:
1. Ceníme si a rešpektujeme osobné údaje, ktoré nám boli zverené.
2. Naším cieľom je konať transparentne a zodpovedne v súvislosti so
spracovaním nám zverených osobných údajov. Riadime sa pritom našimi
piatimi zásadami a platnými právnymi predpismi.
3. Dodržiavame a rešpektujeme práva na ochranu osobných údajov, ktoré sú
poskytované našim spotrebiteľom, zákazníkom a uchádzačom o
zamestnanie.
4. Sme odhodlaní neustále zlepšovať naše postupy v oblasti ochrany
súkromia a bezpečnosti.
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vám poskytuje informácie o tom, ako
zhromažďujeme, používame a zdieľame osobné údaje v spoločnosti Mars,
Incorporated a jej skupine spoločností, ktoré zahŕňajú dcérske spoločnosti a
pridružené spoločnosti (súhrnne „Mars", „my", „nás" alebo „naše“) prostredníctvom
našich webových stránok, mobilných aplikácií alebo iných stránok, ktoré zobrazujú
toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „stránky“). Toto vyhlásenie
o ochrane osobných údajov sa bude vzťahovať aj na informácie získané od vás
osobne, a vo všetkých našich maloobchodných, diagnostických, zobrazovacích
a/alebo veterinárnych nemocniciach a inštitúciách v oblasti zvierat (tiež „stránky")
a pri uchádzaní sa o prácu v spoločnosti Mars.
Kontaktovanie
Zaviazali sme sa spolupracovať s vami, aby sme rýchlo odpovedali na akékoľvek
otázky alebo obavy, ktoré môžete mať.

Ak máte všeobecnú otázku, chcete sa obrátiť na globálny tím pre ochranu
osobných údajov a/alebo na zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údaov
zaspoločnosť Mars, kliknite tu. Ak máte žiadosť týkajúcu sa vašich údajov a
chceli by ste si uplatniť svoje práva podľa platných právnych predpisov, kliknite
tu. Ak ste obyvateľom Kalifornie a chcete si uplatniť svoje právo, aby sme
nepredávali vaše osobné údaje, kliknite tu. Môžete tiež podať žiadosť na
telefónnom čísle 1-844-316-5985 alebo kontaktovaním konkrétneho subjektu
spoločnosti Mars, s ktorým máte právny vzťah, vrátane týchto:
•
•
•

Banfield Pet Hospital: kliknutím tu alebo telefonicky na čísle 888-8997071,
BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital: kliknutím tu alebo
telefonicky na čísle 855-900-8444,
VCA Animal Hospitals: kliknutím tu alebo telefonicky na čísle 1-844-2765786.

Ak si chcete vytlačiť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, kliknite tu.
Čoho sa týka toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov?
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje
zhromaždené alebo spracované spoločnosťou Mars, Incorporated a jej skupinou
spoločností. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje, ak
zhromažďujeme osobné údaje osobne prostredníctvom našich webových
stránok, mobilných aplikácií, e-mailu, veterinárnych nemocníc, sociálnych sietí a
iných stránok, ktoré zobrazujú toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej
len „stránky"). Vaše osobné údaje zahŕňajú informácie alebo kombináciu
informácií, ktoré by sa mohli priamo alebo nepriamo použiť na vašu identifikáciu
(„osobné údaje"). Patria sem identifikátory ako meno, číslo občianskeho
preukazu, údaje o polohe, online identifikátor alebo faktory týkajúce sa fyzickej,
fyziologickej, genetickej, duševnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej
identity. Upozorňujeme, že definícia osobných údajov sa môže líšiť v závislosti
od regiónu. Ak zhromažďujeme informácie, ktoré sa vo vašom regióne považujú
za osobné údaje, budeme s nimi zaobchádzať v súlade s týmto vyhlásením o
ochrane osobných údajov a príslušnými miestnymi zákonmi.

Prečítajte si pozorne toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste
porozumeli našim zásadám a postupom týkajúcim sa vašich osobných údajov.
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže z času na čas zmeniť. O
významných zmenách vás budeme informovať zverejnením oznámenia na našej
domovskej stránke na primerané časové obdobie a zmenou dátumu „Posledná
aktualizácia“. Prosíme, aby ste priebežne kontrolovali aktualizácie.
Dodržiavame národné a štátne zákony o ochrane údajov a spolupracujeme s
orgánmi na ochranu údajov.
Ak sa nachádzate v jurisdikcii, ktorá uznáva pojem „prevádzkovateľ" alebo
podobný pojem, v takom prípade je prevádzkovateľom osobných údajov:
Mars, Incorporated
c/o: Chief Data Protection a Chief Privacy Officer
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
Kontakt: Chief.Privacy.Officer@effem.com alebo privacy@effem.com
Aké kategórie osobných údajov zhromažďujeme a spracúvame?
Môžeme zhromažďovať alebo spracúvať rôzne kategórie osobných údajov. Za
nasledujúcimi kategóriami osobných údajov nasledujú informácie o ich zdroji
(zdrojoch), účele (účeloch) a sprístupnení(sprístupneniach).
•

Identifikátory. Identifikátory získavame priamo od vás alebo od tretích
strán, ako sú osoby sprostredkujúce osobné údaje alebo platformy
sociálnych médií. Identifikátory sú položky ako vaše meno alebo
kontaktné informácie. Používame ich na poskytovanie a zlepšovanie
požadovaných funkcií, produktov a služieb; na registráciu, súťaže a
propagácie; na komunikáciu s vami pri poskytovaní informácií; na
poskytovanie personalizovaného obsahu, informácií a aby sme vám
posielali brožúry, kupóny, vzorky, ponuky a ďalšie informácie o našich
produktoch alebo našej skupine spoločností; keď vykonávame svoje

•

•

•

povinnosti v zmysle zmluvy uzatvorenej s vami; na spracovanie osobných
údajov potrebných na posúdenie a prijatie zákazníkov alebo predajcov;
dodávanie relevantnej reklamy; a/alebo na výskum. Tieto osobné údaje
zdieľame na obchodné účely v rámci skupiny spoločností Mars a s
poskytovateľmi služieb.
Kategórie osobných údajov obsiahnuté v zákazníckych záznamoch.
Dostávame ich priamo od vás. Používame ich na poskytovanie a
zlepšovanie požadovaných funkcií, produktov a služieb; aby sme vám
mohli poskytnúť prispôsobený obsah, informácie a posielať vám brožúry,
kupóny, vzorky, ponuky a ďalšie informácie o našich produktoch alebo
našej skupine spoločností Mars; keď vykonávame svoje povinnosti v
zmysle zmluvy uzatvorenej s vami; a/alebo na spracovanie osobných
údajov potrebných na posúdenie a prijatie zákazníkov alebo predajcov.
Tieto osobné údaje zdieľame na obchodné účely v rámci skupiny
spoločností Mars a s poskytovateľmi služieb.
Osobitné kategórie osobných údajov vrátane chránených
klasifikačných charakteristík, geolokácie a presných geolokačných
informácií. Chránené klasifikačné charakteristiky a presné geolokačné
informácie získavame priamo od vás alebo od tretích strán, ako sú osoby
sprostredkujúce osobné údaje alebo platformy sociálnych médií.
Geolokačné údaje získavame priamo od vás, nepriamo od vás (napr. ak
povolíte služby určovania polohy) a/alebo od tretích strán, ako sú
platformy sociálnych médií. Používame ich na poskytovanie a zlepšovanie
požadovaných funkcií, produktov a služieb; na registráciu, súťaže a
propagácie; na poskytovanie personalizovaného obsahu, informácií a aby
sme vám posielali brožúry, kupóny, vzorky, ponuky a ďalšie informácie o
našich produktoch alebo našej skupine spoločností; keď vykonávame
svoje povinnosti v zmysle zmluvy uzatvorenej s vami; na spracúvanie
osobných údajov potrebných na posúdenie a prijatie zákazníkov alebo
predajcov; a/alebo na dodávanie relevantnej reklamy. Tieto osobné údaje
zdieľame na obchodné účely v rámci skupiny spoločností Mars a s
poskytovateľmi služieb.
Obchodné informácie. Dostávame ich priamo od vás pri nákupe tovarov
a služieb v ktoromkoľvek z našich maloobchodných miest vrátane našich

•

•

•

veterinárnych nemocníc alebo online. Obchodné informácie používame na
poskytovanie a zlepšovanie požadovaných funkcií, produktov a služieb; na
poskytovanie vám prispôsobeného obsahu, informácií, a na to, aby sme
vám mohli posielať brožúry, kupóny, vzorky, ponuky a ďalšie informácie o
našich produktoch alebo našej skupine spoločností; a/alebo na dodávanie
relevantnej reklamy. Tieto osobné údaje zdieľame na obchodné účely v
rámci skupiny spoločností Mars a s poskytovateľmi služieb.
Internet alebo iná podobná sieťová aktivita. Dostávame ich nepriamo
od vás (napr. z pozorovania vašich akcií na našich stránkach) alebo od
tretích strán, ako sú poskytovatelia analýzy údajov. Používame ich na to,
aby sme vám poskytli prispôsobený obsah, informácie a posielali vám
brožúry, kupóny, vzorky, ponuky a ďalšie informácie o našich produktoch
alebo našej skupine spoločností; a/alebo na dodávanie relevantnej
reklamy. Tieto osobné údaje zdieľame na obchodné účely v rámci skupiny
spoločností Mars a s poskytovateľmi služieb.
Profesionálne informácie alebo informácie týkajúce sa zamestnania.
Profesionálne informácie alebo informácie týkajúce sa zamestnania
získavame priamo od vás alebo od tretích strán (t. j. poskytovateľa
previerky osôb). Používame ich na spracovanie žiadostí o zamestnanie a
pri plnení našich povinností na základe zmluvy s vami. Tieto osobné údaje
zdieľame na obchodné účely v rámci skupiny spoločností Mars a s
poskytovateľmi služieb.
Závery odvodené z iných osobných údajov. Dostávame tieto závery
nepriamo od vás (napr. z pozorovania vašich činností na našich
stránkach) alebo od tretích strán, ako sú poskytovatelia analýzy údajov.
Používame ich na poskytovanie a zlepšovanie požadovaných funkcií,
produktov a služieb; aby sme vám mohli poskytnúť prispôsobený obsah,
informácie a poslať vám brožúry, kupóny, vzorky, ponuky a ďalšie
informácie o našich produktoch alebo našej skupine spoločností; a/alebo
na dodávanie relevantnej reklamy. Tieto osobné údaje zdieľame na
obchodné účely v rámci skupiny spoločností Mars a s poskytovateľmi
služieb.

Informácie pritom zhromažďujemez rôznych zdrojov vrátane zoznamov
kontaktov, demografických informácií pôvodne získaných od iných spoločností
skupiny Mars a osobných údajov legálne získaných od iných tretích strán, ktoré
môžu byť spojené s inými informáciami, ktoré zhromažďujeme na účely opísané
nižšie.
Zhromažďujeme nasledujúce osobné údaje:
•

•

•
•
•

•
•

•

Osobné kontaktné údaje. Patria sem informácie, ako sú mená, adresy,
telefónne čísla alebo e-mailové adresy. Napríklad keď poskytnete
kontaktné údaje počas online registrácie, pri obchodovaní s nami alebo
keď nám poskytujete služby. Na niektorých stránkach si môžete
zaregistrovaním mena používateľa a hesla vytvoriť účet.
Informácie o vašich transakciách s nami. Napríklad vaša história
nákupov a informácie o fakturácii a odoslaní a ďalšie informácie o vašom
používaní našich produktov alebo služieb.
Platobné informácie. Patria sem informácie z vašej kreditnej alebo
debetnej karty, online platobného účtu alebo o iných možnostiach platby.
Jedinečné informácie o zákazníkovi a obchodné informácie.
Napríklad používateľské mená a ďalšie prihlasovacie údaje.
Informácie, ktoré naznačujú váš záujem o pozíciu. Napríklad vaše
preferencie, pracovná história a informácie uvádzané v žiadostiach o
zamestnanie.
Demografické informácie. Napríklad údaje ako vek, pohlavie, koníčky
alebo činnosti, vkus alebo preferencie.
Osobitné kategórie osobných údajov. Napríklad keď sa u nás
uchádzate o prácu, môžeme zhromažďovať určité osobné údaje, ak to
povoľuje a/alebo vyžadujú právne predpisy a/alebo ak sa ich dobrovoľne
rozhodnete poskytnúť.
Údaje na účely dohôd so zákazníkmi alebo predajcami. Zahŕňa to
hodnotenie a prijatie zákazníka alebo predajcu. Zhromažďujeme napríklad
informácie o triede úveruschopnosti alebo verejne dostupné informácie o
sankciách alebo sledovaných zoznamoch.

•

•

•
•

Informácie zhromaždené na našich stránkach a na stránkach
sociálnych médií. Patria sem informácie získané pri interakcii s nami.
Napríklad komentáre, fotografie alebo iné informácie uverejňované
prostredníctvom blogov, diskusných fór alebo sociálnych sietí.
Informácie o zariadení. Napríklad vaša adresa IP (Internet Protocol),
identifikátor zariadenia, operačný systém zariadenia, typ webového
prehliadača, informácie o webových stránkach, ktoré ste navštívili pred
navštívením našej webovej stránky alebo po jej navštívení, informácie o
zobrazených stránkach a vykonaných činnostiach na našich webových
stránkach, ako aj informácie o vašich interakciách s reklamami.
Údaje môžu automaticky zhromažďovať aj tretie osoby poskytujúce
služby alebo reklamní partneri.
Ďalšie informácie, ktoré sme od vás zhromaždili s vaším súhlasom.

Informácie, ktoré zhromažďujeme o vašom domácom miláčikovi –
napríklad druh, plemeno, dátum narodenia alebo história liečby vášho
miláčika, sa nepovažujú za osobné údaje.
Prečo zhromažďujeme a ako používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje môžeme použiť na rôzne legitímne účely vrátane týchto:
•

•

•

Poskytovanie požadovaných funkcií, produktov a služieb.
Zhromaždené osobné údaje môžeme použiť na splnenie vašich
požiadaviek a aby sme vám umožnili používanie našich funkcií, produktov
a služieb. Do toho spadá spracovanie platieb za nákupy, predplatné alebo
predaj, a na ochranu pred možnými podvodnými transakciami alebo ich
identifikáciu.
Registrácia, súťaže a propagácie. Vaše osobné údaje môžeme použiť
na účasť v súťažiach, ak sa rozhodnete prihlásiť, aby sme vás oboznámili
s výsledkami a zaregistrovali vás pre určité funkcie, produkty a služby v
súlade s vašimi marketingovými preferenciami.
Na komunikáciu s vami a poskytovanie informácií. Vaše osobné údaje
môžeme použiť na komunikáciu s vami, na odpovedanie na vaše otázky

•

•

•

•

alebo pripomienky alebo na poskytovanie aktualizácií a noviniek. A ak ste
prejavili záujem o pozície v spoločnosti Mars, na to, aby sme vás
upozornili na vhodné voľné pracovné pozície.
Na poskytovanie personalizovaného obsahu, informácií a aby sme
vám mohli posielať brožúry, kupóny, vzorky, ponuky a iné informácie
o našich produktoch alebo našej skupine spoločností. Ak to vyžaduje
zákon, žiadame návštevníkov, ktorí poskytujú e-mailové adresy, aby nám
oznámili, či by od nás chceli dostať viac informácií alebo aktualizácií,
napríklad informácie o produktoch a službách dostupných od našej
skupiny spoločností. Návštevníkom tiež ponúkame možnosť odhlásenia,
tzv. „opt-out", ak chcú od nás prestať prijímať informácie. Niekedy môžete
byť vyzvaní, aby ste sa prihlásili predtým, ako vás budeme kontaktovať
alebo skôr, ako vám budú sprístupnené určité služby.
Keď plníme náš záväzok v zmysle zmluvy s vami. Vaše osobné údaje
môžeme podľa potreby použiť, keď pracujete ako poskytovateľ služieb
alebo sa uchádzate o prácu u nás. Ak ste spotrebiteľom alebo
používateľom našich služieb, vaše osobné údaje budeme používať pri
plnení nášho záväzku vymedzeného v našej zmluve uzavretej s vami.
Na posudzovanie a prijímanie zákazníkov alebo predajcov. To zahŕňa
overovanie totožnosti a triedy úveruschopnosti niektorých zákazníkov
alebo predajcov, vykonávanie povinnej starostlivosti a skríning podľa
verejne dostupných zoznamov zverejnených príslušným úradom a/alebo
zoznamov sankcií a iných zdrojov údajov tretích strán, používanie a účasť
v registroch incidentov v spoločnosti Mars a systémoch na varovanie v
sektore a/alebo službách na overovanie treťou stranou. Zhromažďovanie
týchto osobných údajov môže zahŕňať referenčnú agentúru pre
úveruschopnosť alebo inú tretiu stranu.
Na dodávanie relevantnej reklamy. Môžeme zakúpiť a použiť zoznamy
prihlásených e-mailov s cieľom kontaktovať potenciálnych zákazníkov.
Žiadame poskytovateľov týchto zoznamov o potvrdenie, že kontaktné
údaje sa poskytujú iba v prípade tých, ktorí chcú dostávať ponuky a
informácie e-mailom. Demografické údaje a informácie o preferenciách
môžeme použiť aj pri reklame na zacielenie na používateľov, pre ktorých
sú najrelevantnejšie. Týmto spôsobom sa používateľom zobrazí reklama,

•

•

•

•

ktorá ich pravdepodobne zaujme. Rešpektujeme žiadosti o odhlásenie.
Ďalšie informácie o našich reklamných postupoch nájdete kliknutím tu a
prečítaním si našich zásad týkajúcich sa záujmovo orientovanej reklamy
online.
Na poskytovanie iných ponúk. Niekedy poštou zasielame ponuky,
kupóny a informácie vrátane katalógov. Napríklad ak zákazník odošle
objednávku online v niektorej z našich zásielkových predajní alebo sa
zaregistruje na odber niektorého z našich katalógov online, môžeme tohto
zákazníka pridať do zoznamu príjemcov tohto katalógu. Môžeme tiež
použiť zoznamy tretích strán alebo verejných zdrojov. S vaším súhlasom
si môžeme vymeniť mená a adresy s inými spoločnosťami, ktoré vás
môžu kontaktovať poštou, aby poskytli ponuky. Odber môžete kedykoľvek
zrušiť.
Na zlepšenie funkcií, produktov a služieb, ktoré ponúkame
prostredníctvom stránok. Osobné údaje môžeme používať na zlepšenie
ponuky produktov, služieb skupiny Mars, ako aj našich stránok a funkcií.
Na spájanie vašich údajov v rámci skupiny Mars. Môžeme tiež spájať
osobné údaje legálne zhromaždené inými spoločnosťami v rámci skupiny
Mars, aby sme vytvorili jednotný prehľad o našich zákazníkoch, na interný
prieskum a/alebo meranie efektivity našich kampaní a na základe nášho
oprávneného záujmu. To nám umožňuje pochopiť, kde sa zákazníci
nachádzajú v rámci našich rôznych značiek a obchodných divízií v rámci
skupiny Mars a dáva nám to podporu pri zlepšovaní našich produktov a
služieb.
Pre určité automatizované rozhodovacie činnosti. Osobné údaje, ktoré
zhromažďujeme, môžeme použiť na inzerciu online a/alebo na vytvorenie
vášho osobnostného profilu. Podrobnosti o osobných údajoch, ktoré
zhromažďujeme, ako sa používajú, a ako sa môžete odhlásiť z
automatizovaného rozhodovania, sú vysvetlené nižšie.

Aké sú právne základy, na ktorých môžeme spracúvať vaše osobné údaje?
•

Na účely ochrany života, zdravia alebo majetku, ak je to nevyhnutné.
Môžeme napríklad spracúvať osobné údaje zo zdravotných a

•
•
•

bezpečnostných dôvodov, ak ste v zariadení spoločnosti Mars alebo v
prípade uchádzačov o zamestnanie, aby sme v niektorých jurisdikciách
uzavreli ďalšie dohody so zástupcami zamestnancov a aby sme chránili
verejný záujem.
Na základne vášho súhlasu.
Na účely vedeckého výskumu.
Na účely iných oprávnených záujmov spoločností Mars. Môžeme sa
tiež spoliehať na náš oprávnený záujem zlepšovať obchodné a
marketingové praktiky. Toto zahŕňa, ale neobmedzuje sa na dodržiavanie
právnych predpisov, výskum a analýzu, kombinovanie údajov, klinické
štúdie, vyhodnocovanie diagnózy, liečbu domácich zvierat a iné účely
opísané vyššie. Keď sa spoliehame na náš oprávnený záujem, vykonáme
posúdenie oprávneného záujmu, aby sme sa uistili, že zvážime a
vyvážime akýkoľvek potenciálny vplyv na vaše práva podľa platných
zákonov na ochranu údajov predtým, ako vykonáme akékoľvek
spracovanie údajov. Vaše osobné údaje nepoužijeme na činnosti, pri
ktorých je vplyv na vás nadradený našim záujmom, pokiaľ na to nemáme
váš súhlas alebo nám to zákon inak neukladá alebo nepovoľuje.

Ako zdieľame a sprístupňujeme vaše osobné údaje?
Môžeme zdieľať alebo zverejniť vaše osobné údaje na účely v súlade s týmto
vyhlásením o ochrane osobných údajov v nižšie uvedených prípadoch.
•
•

•

V rámci spoločnosti Mars a skupiny spoločností Mars. Napríklad na
spájanie osobných údajov zhromaždených o vás.
S predajcami alebo obchodnými zástupcami. Vaše osobné údaje
môžeme zdieľať so spoločnosťami, ktoré sme si najali, aby nám poskytli
svoje služby. Keď zdieľame osobné údaje so spoločnosťami najatými na
poskytovanie služieb pre nás, nemôžu ich používať na žiadne iné účely.
Musia uchovávať vaše osobné údaje ako dôverné, pokiaľ neudelíte súhlas
v inom rozsahu.
Ak sa vaše osobné údaje môžu preniesť spolu s inými obchodnými
aktívami. V takom prípade môžu byť osobné údaje zdieľané aj počas

•
•

•

•

•

•

akéhokoľvek procesu hodnotenia, pričom sa musia dodržiavať požiadavky
na dôvernosť a nezverejňovanie.
Ak sme dostali váš pokyn alebo súhlas so zverejnením vašich
osobných údajov.
Na dodržiavanie právnych predpisov alebo reagovanie na právne
spory alebo zákonné požiadavky vrátane požiadaviek zo strany
policajných a vyšetrovacích orgánov a štátnych úradov.
Na prešetrenie sťažností zákazníkov alebo možné porušenie
právnych predpisov, na ochranu integrity našich webových stránok,
splnenie vašich požiadaviek alebo poskytnutie spolupráce pri
akomkoľvek zákonnom vyšetrovaní.
Na ochranu práv a majetku skupiny spoločností Mars alebo našich
zákazníkov vrátane uplatňovania zásad, ktorými sa riadi vaše používanie
služieb.
Aby sme konali v dobrej viere, že prístup alebo sprístupnenie údajov
je nevyhnutné na ochranu zdravia a/alebo bezpečnosti našich
partnerov, zákazníkov, verejnosti a domácich miláčikov.
Na podporu iných oprávnených obchodných účelov. Toto okrem
iného zahŕňa súlad s právnymi predpismi, podporné klinické štúdie,
hodnotiacu diagnózu a liečbu domácich miláčikov.

Upozorňujeme, že stránky môžu obsahovať odkazy na, alebo zmienky o
webových stránkach tretích strán, ktorých postupy ochrany osobných údajov sa
môžu líšiť od našich. Ak ktorejkoľvek z týchto webových stránok poskytnete svoje
osobné údaje, ich spracúvanie sa buderiadiť zásadami ochrany osobných údajov
poskytovateľov týchto webových stránok. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si
prečítali zásady ochrany osobných údajov na všetkých webových stránkach,
ktoré navštívite.
Môžeme anonymizované údaje predávať tretím stranám a môžeme zdieľať
anonymizované alebo neosobné identifikačné údaje, tak ako je opísané vyššie.
Anonymizované alebo neidentifikovateľné informácie môžeme kombinovať s
inými anonymizovanými alebo neidentifikovateľnými informáciami z iných
zdrojov. Súhrnné a anonymizované informácie môžeme zdieľať aj s tretími

stranami vrátane napríklad poradcov, inzerentov a investorov na účely
všeobecnej obchodnej analýzy. Našim inzerentom môžeme napríklad sprístupniť
údaje o počte návštevníkov našich webových stránok a najpopulárnejšie funkcie
alebo služby.
Uchádzanie sa o prácu v spoločnosti Mars
Keď sa uchádzate o prácu v skupine spoločností Mars, budeme spracovávať
vaše osobné údaje tak, ako je to uvedené tu, a v súlade s platnými zákonmi o
ochrane osobých údajov. Spoločnosť Mars rešpektuje vaše súkromie a s vašimi
osobnými údajmi pri uchádzaní sa o zamestnanie bude zaobchádzať ako s
dôvernými. Vaše osobné údaje budeme používať a zverejňovať tak, ako je to
opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, a tiež tak, ako je to
opísané nižšie, pretože sa týkajú vás ako uchádzača o zamestnanie.
Osobné údaje, ktoré o vás ako o uchádzačovi o zamestnanie
zhromažďujeme.
Keď sa uchádzate o prácu v spoločnosti Mars, požiadame vás o
poskytnutie osobných údajov na vyhodnotenie vašej žiadosti o
zamestnanie. Môžete sa tiež rozhodnúť nám poskytnúť ďalšie osobné
údaje (napríklad informácie o koníčkoch a sociálnych preferenciách).
Všetky informácie sú poskytované dobrovoľne a vy sa rozhodnete, ktoré
osobné údaje chcete poskytnúť. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete
neposkytnúť požadované osobné údaje, naša schopnosť posúdiť vás na
pozíciu môže byť obmedzená.
Informácie od tretích strán
Informácie o vás môžeme získať aj z verejných zdrojov alebo od tretích
strán. Napríklad na overenie informácií vo vašej žiadosti alebo na
vykonanie previerky osobných spisov prostredníctvom tretej strany, ako to
umožňujú príslušné zákony. Ak sa rozhodnete, môžete nám poskytnúť
osobné údaje na stránkach tretích strán, ako je napríklad LinkedIn, ak je
to na vašom trhu možné. Ak sa rozhodnete povoliť spoločnosti Mars
prístup k týmto osobným údajom, súhlasíte s tým, že spoločnosť Mars

môže tieto informácie zhromažďovať, uchovávať a používať v súlade s
týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.
Ako spoločnosť Mars používa vaše osobné údaje, ak sa uchádzate o
zamestnanie
Spoločnosť Mars použije vaše osobné údaje na spracovanie vašej
žiadosti vrátane nižšie uvedených účelov.
• Prijímanie, hodnotenie a výber uchádzačov o zamestnanie
• Všeobecne, správa a riadenie ľudských zdrojov
• Vykonávanie prieskumov spokojnosti (napríklad s cieľom riadiť a
zlepšovať náborový proces)
• Overenie referencie (referencií) o zamestnaní, vykonanie previerok
osobných spisov a súvisiacich hodnotení
• Dodržiavanie právnych a podnikových požiadaviek (napríklad na
sledovanie rozmanitosti)
• Komunikácia s vami ohľadom vašej žiadosti a záujmu o spoločnosť
Mars
• Budúce pracovné príležitosti, ak s takýmto spracúvaním vašich
osobných údajov udelíte súhlas
Profilovanie a automatizované rozhodovanie
Spoločnosť Mars môže vaše osobné údaje spracovať aj na účely analýz
údajov a štatistických analýz. Aby sme vyhoveli zákonným požiadavkám
alebo oprávneným záujmom spoločnosti Mars, môžeme s vaším
súhlasom a tam, kde to umožňujú príslušné právne predpisy, použiť
analýzu náboru a monitorovanie rozmanitosti na celosvetovej úrovni. Máte
právo, aby sa o vás nerozhodovalo prostredníctvom rozhodovania, ktoré
je založené výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania,
ak toto rozhodnutie má na vás právne účinky alebo vás výrazne
ovplyvňuje. Spoločnosť Mars v rámci procesu prijímania do
zamestnania nerobí výlučne automatizované rozhodnutia o
kandidátoch.

S kým bude spoločnosť Mars zdieľať vaše osobné údaje, keď sa
uchádzate o zamestnanie?
Vaše osobné údaje sa budú zdieľať medzi subjektmi Mars v skupine Mars
a iba s tými partnermi Mars, ktorí to skutočne potrebujú na plnenie svojich
úloh a záväzkov, a s tretími stranami s oprávneným obchodným dopytom
po takýchto informáciách. Medzi tieto tretie strany, patria náborové
agentúry, konzultanti, poskytovatelia služieb previerky osobných spisov a
právnici. Títo poskytovatelia služieb sa môžu meniť v závislosti od
subjektu spoločnosti Mars, ktorý vás zamestnáva, a môžu sa meniť v
priebehu času. Vždy sa snažíme zabezpečiť, aby tretie strany, ktoré
spracúvajú osobné údaje, konali spôsobom, ktorý je v súlade s týmto
vyhlásením o ochrane osobných údajov a v súlade s platnými zákonmi.
Ako s vami komunikujeme
Ak už nechcete, aby sme používali vaše kontaktné údaje na propagovanie vám
produktov alebo služieb spoločnosti Mars alebo tretích strán, kontaktujte nás
pomocou kontaktných údajov uvedených vyššie.
Ak vám pošleme propagačný e-mail, môžete sa tiež odhlásiť v dolnej časti emailu z odberu budúcich propagačných e-mailov. V niektorých prípadoch
môžeme pred odoslaním propagačných e-mailov požiadať o váš súhlas.
Odmietnutím poskytnutia súhlasu nebudete od nás dostávať určité e-maily.
Aj keď sa rozhodnete neprijímať propagačné e-maily, stále môžete dostávať emaily, ktoré uľahčujú, dokončujú alebo potvrdzujú obchodné transakcie s nami, s
ktorými ste už súhlasili. Patria sem správy o zdraví vášho domáceho miláčika,
pripomienky stretnutí, dokončenie registrácie, oprava údajov o používateľovi,
žiadosti o obnovenie hesla, potvrdenia transakcie, oznámenia o odoslaní a ďalšia
komunikácia nevyhnutná pre vaše obchodné vzťahy s nami.
Môžeme vám tiež ponúknuť zasielanie textových/SMS správ. Za určitých
okolností môžeme požadovať, aby ste sa rozhodli prihlásiť na prijem našich

textových správ. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z prijímania našich konkrétnych
textových správ (iných ako textové pripomienky stretnutia) zaslaním textovej
správy STOP v odpovedi na akúkoľvek textovú správu.
Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, všetky služby textových správ sú vám
ponúkané bezplatne. Môžu byť účtované poplatky za správy, prenosové rýchlosti
a ďalšie poplatky. Zodpovedáte za všetky poplatky vzniknuté pri používaní
mobilných telefónov (používanie, paušál, atď.) v dôsledku používania našich
produktov alebo služieb. Informácie o poplatkoch za odosielanie a prijímanie
textových správ nájdete v cenovom pláne vášho mobilného operátora.
Deti
A čo ochrana súkromia detí?
Väčšina našich webových stránok je navrhnutá a určená pre dospelých. Ak je
niektorá z našich webových stránok určená pre mladšie publikum, získavame
súhlas od rodiča alebo opatrovníka v súlade s miestnymi zákonmi.
Ďalšie informácie nájdete v marketingovom kódexe spoločnosti Mars. Ak sa
dozviete, že dieťa sa v rozpore s týmito zásadami prihlásilo na odber e-mailovej
marketingovej komunikáciealebo inak poskytlo svoje osobné údaje, nahláste
nám to pomocou kontaktných údajov uvedených v hornej časti týchto zásad. Ak
zistíme, že neplnoletý používateľ poskytol osobné údaje bez súhlasu rodičov,
ukončíme platnosť tohto účtu a v maximálnej možnej miere vymažeme všetky
osobné údaje poskytnuté týmto používateľom.
Reklama a súbory cookie
Aké sú naše zásady týkajúce sa záujmovo orientovanej online reklamy?
Podrobné informácie o našich postupoch týkajúcich sa záujmovo orientovanej
online reklamy a používania súborov cookie nájdete v oznámeniach o výbere
reklám a súboroch cookie.

Ďalšie užitočné informácie
Čo by ste ešte mali vedieť?
Kde sa vaše informácie uchovávajú a spracovávajú?
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme alebo prijímame, môžu byť uchovávané a
spracované v USA alebo inej krajine, v ktorej máme my alebo naši poskytovatelia
služieb svoje zariadenia.
Servery a databázy, v ktorých sa uchovávajú osobné údaje, sa môžu nachádzať
mimo krajiny, z ktorej pristupujete k webovým stránkam, a v tejto krajine môžu
byť v platnosti iné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov ako v
krajine, v ktorej žijete. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžu byť zasielané
do zahraničia v súlade so zákonnými požiadavkami. Zhromažďujeme,
spracúvame a používame osobné údaje iba v súlade s týmto vyhlásením o
ochrane osobných údajov.
Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame a ukladáme po dobu trvania nášho
oprávneného obchodného záujmu na ich spracúvaní, a v súlade s našimi
pravidlami uchovávania údajov.
A čo osobné údaje, ktoré sú verejne dostupné (napríklad v diskusných
miestnostiach, diskusných fórach alebo iných interaktívnych fórach)?
Môžeme ponúkať diskusné miestnosti, diskusné fóra či nástenky alebo iné
interaktívne oblasti, kde návštevníci môžu zverejňovať komentáre alebo
informácie. Ak existuje diskusná miestnosť, nástenka alebo diskusné fórum,
príležitosti na vytváranie sociálnych sietí alebo iné interaktívne oblasti,
nezabudnite skontrolovať zverejnené pravidlá. Budete viazaní zverejnenými
pravidlami, ako aj našimi podmienkami používania stránok. Pravidlá účasti môžu
stanoviť vek a ďalšie obmedzenia, napríklad ohľadom zverejňovania škodlivého,

urážlivého alebo poburujúceho obsahu. Čokoľvek uverejníte online, sú verejné
informácie. Nie sme zodpovední za čokoľvek, čo dobrovoľne uverejníte online.
Používatelia by mali pri zverejňovaní osobných údajov online postupovať
obozretne.
Postúpenie a prenos osobných údajov
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo prenášať v priebehu akéhokoľvek
procesu priamej alebo nepriamej reorganizácie vrátane, nie však výlučne, fúzií,
akvizícií, odpredajov, bankrotov a predajov celého nášho majetku alebo jeho
časti. Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané po dokončení takejto transakcie
a/alebo počas spracovania hodnotenia až do prenosu (s výhradou požiadaviek
na dôvernosť). V prípade prenosu budú vaše osobné údaje naďalej podliehať
tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov alebo zásadám, ktoré chránia
vaše súkromie minimálne v rovnakej miere ako toto vyhlásenie o ochrane
osobných údajov, pokiaľ neudelíte súhlas s iným postupom.
Ako chránime vaše osobné údaje?
Udržiavame (a vyžadujeme od našich poskytovateľov služieb, aby udržiavali)
vhodné organizačné a technické opatrenia na ochranu bezpečnosti vašich
osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnostných
opatrení, ktoré používame, môžete nás kontaktovať pomocou kontaktných
údajov uvedených v hornej časti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.
Odporúčame, aby ste tiež prijali ďalšie opatrenia na ochranu svojich osobných
údajov. Napríklad nainštalujte najnovší antivírusový softvér, zatvorte prehliadače
po použití, zachovajte dôvernosť svojich prihlasovacích údajov a hesiel a
pravidelne aktualizujte softvér a aplikácie, aby ste zaistili, že máte najnovšie
bezpečnostné funkcie.
Medzinárodný prenos osobných údajov

Ak sa rozhodnete poskytnúť nám osobné údaje, môžeme tieto osobné údaje
postúpiť našim partnerom a dcérskym spoločnostiam alebo iným tretím stranám
v súlade s miestnymi zákonmi. Vaše osobné údaje môžeme tiež prenášať cez
hranice, z vašej krajiny alebo jurisdikcie do iných krajín alebo jurisdikcií v súlade
s právnymi požiadavkami. Spoločnosť Mars využíva predovšetkým štandardné
zmluvné doložky Európskej komisie na prenos údajov z Európskej únie, EHP,
Spojeného kráľovstva a Švajčiarska do krajín mimo EHP (vrátane Spojeného
kráľovstva). V prípade prevodov medzi inými jurisdikciami sa spoločnosť Mars
môže spoliehať na iné právne mechanizmy pre medzinárodný prenos, ak je to
podľa príslušných právnych predpisov prípustné.

Zákony a práva, ktoré sa na vás môžu vzťahovať
V závislosti od vášho miesta pobytu sa práva, ktoré máte k dispozícii, môžu v
niektorých ohľadoch líšiť. Spoločnosť Mars bude odpovedať na všetky žiadosti o
uplatnenie si práv v súlade s miestnymi právnymi predpismi.
Ak chcete podať žiadosť o platnenie si ktoréhokoľvek z práv uvedených nižšie,
kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených vyššie.
Právo na prístup
Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú alebo
nie. Ak áno, máte právo na prístup k osobným údajom a iným informáciám, ako
sú účely, kategórie osobných údajov, príjemcovia (alebo kategórie príjemcov),
ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené, pre konkrétnych príjemcov v
tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách, ak je to možné,
predpokladané obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uchovávané, alebo
ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia, vaše práva atď.
Ak je to uskutočniteľné a povolené zákonom, poskytneme kópiu spracovávaných
osobných údajov. Za akékoľvek ďalšie kópie si môžeme účtovať primeraný
poplatok založený na administratívnych nákladoch. Ak podáte žiadosť

elektronickými prostriedkami a pokiaľ sa nevyžaduje inak, budú informácie
poskytnuté v elektronickej forme.
Právo na opravu
V prípade, že sú údaje nepresné alebo neúplné, vám môže vzniknúť právo na
opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov.
Právo na výmaz („právo na zabudnutie")
Za určitých okolností môžete mať právo na vymazanie vašich osobných údajov.
Príklady sú uvedené nižšie.
•
•

Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracované.
Zrušujete svoj súhlas, na ktorom je založené spracovanie, a nemáme iné
právne dôvody na spracovanie.

•

Máte námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne závažné oprávnené
dôvody na spracovanie.
Vaše osobné údaje boli spracované nezákonne.
Vaše osobné údaje musia byť vymazané z dôvodu splnenia zákonnej
povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje.

•
•

Toto právo sa neuplatňuje v rozsahu, v akom je spracovanie potrebné na nižšie
uvedené účely.
•
•
•
•
•
•

Na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií
Na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie podľa
zákona, ktorý sa na nás vzťahuje
Na vykonanie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme
Z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia
Na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo
historického výskumu alebo na štatistické účely
Na zistenie, uplatnenie alebo ochranu našich právnych nárokov

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo obmedziť spracúvanie osobných údajov z nasledujúcich dôvodov.
•

•
•
•

Ak vznesiete námietku voči presnosti spracúvania vašich osobných
údajov, tak na obdobie, počas ktorého overíme presnosť osobných
údajov.
Spracovanie je nezákonné a vy ste proti vymazaniu osobných údajov a
požadujete obmedzenie ich použitia.
Osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich
požadujete na vznik, uplatnenie si alebo obranu vašich právnych nárokov.
Uplatnili ste svoje právo namietať proti spracovaniu až do overenia, či
naše oprávnené dôvody majú prednosť pred vašimi.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom,
bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Máte právo zaslať tieto osobné
údaje inému prevádzkovateľovi, ak je spracovanie založené na súhlase podľa
zmluvy alebo na základe zmluvy a ak sa vykonáva automatizovanými
prostriedkami.
Právo namietať
Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré je
založené na našich oprávnených účeloch, z dôvodov týkajúcich sa vašej
konkrétnej situácie. Predovšetkým máte právo namietať proti tomu, aby
boli vaše osobné údaje spájané v rámci skupiny Mars na základe nášho
oprávneného záujmu. V takom prípade, pokiaľ nebudeme mať presvedčivé
oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré majú prednosť pred záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby alebo na vznik, uplatnenie alebo
obhajobu právnych nárokov, zastavíme spracovanie vašich osobných
údajov. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu údajov, ak sa
osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane
profilovania.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na
automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, s výnimkou určitých výnimiek
podľa miestnych zákonov.
Právo na odvolanie súhlasu
Ak je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo
súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracovania na základe súhlasu pred odvolaním.
Právo na anonymitu
Máte tiež právo požiadať o anonymitu. To znamená, že vaše osobné údaje by sa
nezhromažďovali ani nespracovávali. Ak sa rozhodnete uplatniť si toto právo,
nemusíme vám byť schopní poskytnúť požadované tovary alebo služby.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Právo na odstúpenie od predaja vašich osobných údajov
Máte právo na „odstúpenie" od predaja vašich osobných údajov tretím stranám
(alebo v prípade spotrebiteľov mladších ako 16 rokov právo na to, aby sa ich
osobné údaje nepredávali bez ich súhlasu alebo súhlasu ich rodičov). Na
uplatnenie tohto práva môžete odoslať žiadosť pomocou vyššie uvedeného
formulára a/alebo vyššie uvedeného odkazu „Nepredávajte moje osobné údaje“.
Právo na nediskrimináciu
Máte právo na nediskrimináciu, aby ste od firmy dostali rovnakú službu a ceny, a
to aj po uplatnení vašich práv.
Sprístupnenie informácií podľa zákona Shine the Light

Kalifornské zákony umožňujú obyvateľom Kalifornie požadovať určité informácie
týkajúce sa sprístupnenia osobných údajov tretím stranám na účely ich priameho
marketingu. Ak chcete podať takúto žiadosť, uveďte „Shine the Light“ do časti
„Podrobnosti žiadosti“ vo formulári vyššie alebo do predmetu pri odoslaní emailom.
Upozorňujeme, že existujú obmedzenia týkajúce sa toho, koľkokrát si môžete
uplatniť niektoré z týchto práv. Môžete určiť povereného zástupcu, ktorý podá
žiadosť vo vašom mene. Zástupca musí poskytnúť dôkaz o vašom oprávnení.
Môžeme odmietnuť žiadosť zástupcu, ktorý nepredloží dôkaz, že bol poverený a
je oprávnený konať vo vašom mene.
Možno budeme musieť vašu žiadosť pred jej vybavením overiť. Môžeme vás
napríklad požiadať o potvrdenie bodov obsahujúce údaje, ktoré už o vás máme.
Osobné údaje uvedené v žiadosti použijeme iba na overenie totožnosti alebo
oprávnenia žiadateľa.
Finančné stimuly
Z času na čas môžeme ponúknuť rôzne finančné stimuly. Podmienky finančného
stimulu budú poskytnuté v čase, keď sa prihlásite na finančný stimul. Môžete
odstúpiť od ktoréhokoľvek z finančných stimulov. Pri výpočte týchto ponúk
zohľadňujeme výdavky súvisiace s ponukou a hodnotu vašich údajov.
Ako reagujeme na zverejňovanie informácií o nesledovaní
Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme vyhoveli nastaveniam prehliadača
žiadajúcim nás, aby sme nesledovali vaše osobné údaje, s výhradou technických
obmedzení; nemusíme byť schopní reagovať na všetky používateľské
nastavenia alebo signály.
Zmeny
Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje použijeme iba spôsobom opísaným v tomto vyhlásení o
ochrane osobných údajov. Ak sa rozhodneme používať vaše osobné údaje iným
spôsobom, ako je spôsob uvedený v čase, kedy boli zhromaždené, oznámime
vám to. V prípade rozporu medzi anglickou verziou nášho vyhlásenia o
ochrane osobných údajov a jeho preloženou verziou sa uplatňuje znenie
anglickej verzie.

