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Informá cia o spracú vanı́ osobný ch ú dajov
Spoločnosť iService, a.s., so sı́dlom Laurinská 3, 811 01 Bratislava, ICO: 46 029 796, zapı́saná v Obchodnom
registri Okresné ho sú du Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5236/B, webové sı́dlo: www.zltymelon.sk, kontaktné
ú daje: +421 (2) 544 100 84, zltymelon@zltymelon.sk (da lej len „iService“) a spoločnosť iSale, v.o.s., so sı́dlom
Laurinská 3, 811 01 Bratislava, ICO: 46 289 402, zapı́saná v Obchodnom registri Okresné ho sú du Bratislava I,
Oddiel: Sr, Vlož k a č. : 1416/B, webové sı́d lo: www.zltymelon.sk, kontaktné ú daje: +421 (2) 544 100 84,
zltymelon@zltymelon.sk (da lej len „iSale“), majú pri spracú vanı́ osobný ch ú dajov klientov, zá stupcov klientov,
potenciá lnych klientov, zá stupcov potenciá lnych klientov, prı́padne da lšıć h osô b, najmä záujemcov o pôžičku a

vlastnı́kov ﬁnančný ch prostriedkov (dalej
len „dotknutá osoba“) každá postavenie prevá dzkovatela a spolu sa
považujú za tzv. spoločných prevádzkovateľov (spolu ďalej len „Prevádzkovatelia“), ktorí spoločne určili ú ce
̌ ly a
prostriedky spracú vania osobný ch ú dajov dotknutý ch osô b.
Prečo spracúvame osobné ú daje

Poskytovanie osobný c h ú d ajov dotknutý c h osô b je potrebné na uzavretie zmluvných vzťahov a plnenie
zmluvný c h povinnostı́ Prevádzkovateľov, ale taktiež na plnenie ich zákonných povinností. Uzatvorenie
zmluvných vzťahov so zachovanı́m anonymity klienta sú iService a iSale povinnı́ odmietnut. Výnimku tvorí
anonymizácia navzájom medzi klientmi Prevádzkovateľov v zmysle všeobecných zmluvných podmienok portálu
www.zltymelon.sk.
Na aké účely spracúvame osobné údaje

iService a iSale spracú vajú osobné ú daje dotknutý ch osô b v sú vislosti s prevádzkovaním portálu kolektívnych
pôžičiek Žltý melón na webovom sídle www.zltymelon.sk, a to na ú ce
̌ ly identiﬁká cie dotknutých osôb a
zachovanie možnosti ná slednej kontroly tejto identiﬁká cie, na ú ce
̌ ly uzatvárania Rámcových zmlúv o spolupráci,
Zmlúv o pôžičke a súvisiacich zmlúv (ďalej len „Zmluvné vzťahy“), na ú ce
̌ ly sprá vy pôžičiek medzi iService a
iSale a jej klientmi, na ú ce
̌ ly vzniku, zmeny a zániku Zmluvných vzťahov, na ú ce
̌ ly ochrany a domá hania sa prá v
iService a iSale voči ich klientom a klientmi navzájom, na ú ce
̌ ly zdokumentovania činnosti iService a iSale, na
ú ce
̌ ly plnenia zá konný ch povinnostı́ a ú loh prevádzkovateľov, na ú ce
̌ ly sprá vy Zmluvných vzťahov a z nich
vyplývajúcich ﬁnančných vzťahov, na ú ce
̌ ly vymáhania ná rokov zo Zmluvných vzťahov (najmä zmlúv o pôžičke),
na ú ce
̌ ly kontroly čerpania a splácania pôžičiek poskytnutých prostredníctvom portálu Žltý melón, na ú ce
̌ ly
vý meny informá ciı́ nevyhnutný ch na overenie pravdivosti a ú plnosti ú dajov o klientoch, na ú ce
̌ ly predchá dzania
a odhalo vania legalizá cie prı́jmov z trestnej činnosti a ﬁnancovania terorizmu, na ú ce
̌ ly vykonania starostlivosti
vo vztahu ku klientovi, na ú ce
̌ ly zistovania neobvyklej obchodnej operá cie, na ú ce
̌ ly vybavovania stažnostı́ a
reklamá ciı́, na ú ce
̌ ly vedenia ú cť ovnı́ctva, na ú ce
̌ ly sprá vy danı́, na ú ce
̌ ly sprá vy registratú ry, na da lšie ú ce
̌ ly
podla osobitný ch predpisov a na ú ce
̌ ly oprá vnený ch zá ujmov iService a iSale.
Prevádzkovatelia spracú vajú zı́skané osobné ú daje dotknutý ch osô b da lej vý lučne na privilegované ú ce
̌ ly

(štatistický ú ce
̌ l, ú ce
̌ l archivá cie), ktoré sú zlučitelné s pô vodne určený mi ú ce
̌ lmi spracú vania osobný ch ú dajov.
Na také to da lšie spracú vanie sa vztahujú prevá dzkovatelo m prijaté bezpečnostné opatrenia, ktoré slú žia ako
primerané zá ruky pre prá va a slobody dotknutej osoby v sú vislosti so spracú vanı́m jej osobný ch ú dajov na iný
ú ce
̌ l.
Aký je prá vny zá klad spracú vania osobný ch ú dajov

Spracú vanie osobný ch ú dajov dotknutý ch osô b je vykonávané:
- na plnenie zá konný ch povinnostı́ iService a iSale (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)),
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- na zabezpečenie plnení zo Zmluvných vzťahov a na realizáciu predzmluvných vztahov (právny základ podla
článku 6 ods. 1 pı́sm. b) GDPR),
- na ochranu životne dô ležitý ch zá ujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby (právny základ podľa článku 6
ods. 1 pı́sm. d) GDPR),
- na ú ce
̌ ly oprá vnený ch zá ujmov, ktoré iService a iSale sleduje (právny základ podla článku 6 ods. 1 pı́sm. f)
GDPR).
Pokial  iSale a iService nedisponujú iný m prá vnym zá kladom, je na spracú vanie osobný ch ú dajov potrebný sú hlas
dotknutej osoby so spracú vanı́m jej osobný ch ú dajov.
Aké kategórie osobný ch ú dajov spracúvame

Prevá dzkovatelia spracú vajú bežné osobné ú daje - identiﬁkačné ú daje dotknutej osoby, kontaktné ú daje
dotknutej osoby, ú daje a doklady preukazujú ce schopnost klienta, ktorý má záujem o pôžičku cez portál Žltý
melón, plnit zá vä zky zo zmluvy o pôžičke zmluvy, požadované zabezpečenie zá vä zkov zo zmluvy o pôžičke,
oprá vnenie na zastupovanie, splnenie požiadaviek a podmienok na uzavretie Zmluvných vzťahov, osobné ú daje
 ie ú daje z poskytnutých dokladov v primeranom rozsahu.
z dokladu totožnosti vrá tane jeho kó pie, dalš
Čo sú naše oprá vnené zá ujmy

iService a iSale vychá dzajú c zo vztahu s dotknutou osobou deﬁnovali oprá vnené zá ujmy, ktoré možno v
sú vislosti s vý konom ich podnikatels kej činnosti primerane očaká vat, a ktoré proporčne neprevaž ujú nad
zá ujmami a zá kladný mi prá vami a slobodami dotknutej osoby a poskytujú prá vny zá klad pre spracú vanie
osobný ch ú dajov nad rá mec daný zá konom a zmluvou, ktorý mi sú ochrana prá v a prá vom chrá nený ch zá ujmov
iService a iSale, najmä ochrana iService a iSale, ich zamestnancov a klientov a know-how Prevádzkovateľov,
ochrana ﬁnančný ch a iný ch zá ujmov Prevádzkovateľov, fyzická bezpečnost vrá tane zabezpečenia bezpečnosti
sı́dla Prevádzkovateľov, zaistenie bezpečnosti informačný ch systé mov a siete Prevádzkovateľov, prevencia pred
podvodmi a nekalý mi obchodný mi praktikami, prevencia pred pranı́m špinavý ch peň azı́ a boj proti terorizmu,
vedenie klientskej databá zy, skvalitň ovanie poskytovaný ch služieb, podpora značky, informovanie klientov o
dianı́ v spoločnosti a oslovovanie klientov ponukami (priamy marketing), prevencia pred porušenı́m ochrany
osobný ch ú dajov, oznamovanie možnej trestnej činnosti alebo ohrozenia verejnej bezpečnosti, ak tý m nebude
porušená prá vna, profesijná alebo iná zá vä zná povinnost mlčanlivosti.
Komu poskytujeme osobné ú daje v súlade s GDPR

iService a iSale poskytujú spracú vané osobné ú daje akcioná rom, ostatným Spoločnostiam zo skupiny iService (v
zmysle Všeobecných zmluvných podmienok portálu www.zltymelon.sk), zmluvným partnerom, osobá m
poskytujú cim Prevádzkovateľom asistenčné služ by, telemarketingové služ by, audı́torské služ by, IT služ by,
bankové služ b y, poš tové a kurié rske služ b y, služ b y registratú r neho strediska a archivá c ie dokumentov,
sprá vcom pohla dá vok, advoká tom, exekú torom, daň ové mu ú radu, sú dom, orgá nom činný m v trestnom konanı́,
 ım
dalš
́ osobá m a orgá nom, ktorý m majú zá konom uloženú povinnost poskytovat informá cie.
Spracú vané osobné ú daje dotknutý ch osô b neprenášame mimo priestor členský ch krajı́n Euró pskej ú nie. Osobné
ú daje sa neprená šajú do tretı́ch krajı́n a medziná rodný ch organizá ciı́ s vý nimkou osobitný ch situá ciı́, ak je prenos
nevyhnutný na plnenie Zmluvných vzťahov alebo na ochranu životne dô ležitý ch zá ujmov dotknutej osoby alebo
iný ch osô b, ak je dotknutá osoba fyzicky alebo prá vne nespô sobilá vyjadrit sú hlas.
Ako dlho Vaše údaje uchová vame

Osobné ú daje klientov a zá stupcov klientov budú spracú vané počas trvania Zmluvných vzťahov a po ich zá niku
na dobu nevyhnutnú na uplatnenie prá v Prevádzkovateľov a dodrž i avanie povinnostı́, ktoré sú
Prevádzkovateľom uložené, najmenej po dobu desat rokov od skončenia zmluvné ho vztahu s klientom. Po
iSale, v.o.s., Laurinská 3, Bratislava 811 01, Slovenská republika, tel.: 02 544 100 84, e-mail: zltymelon@zltymelon.sk
IČO: 46 289 402, DIČ: 2023323379, IČ DPH: SK 2023323379, reg. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sr, vložka č. 1416/B
iService, a.s., Laurinská 3, Bratislava 811 01, Slovenská republika, tel.: 02 544 100 84, e-mail: zltymelon@zltymelon.sk
IČO: 46 029 796, DIČ: 2023206988, IČ DPH: SK 2023206988, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5236/B

Strana 3 z 4

uplynutı́ tejto doby budú nepotrebné osobné ú daje zlikvidované . Osobné ú daje potenciá lnych klientov a
zá stupcov potenciá lnych klientov budú spracú vané počas 12 mesiacov od ich zı́skania. Po uplynutı́ tejto doby
budú nepotrebné osobné ú daje zlikvidované , ibaže by ďalšie spracúvanie osobných údajov bolo v oprávnenom
záujme Prevádzkovateľov.
Aké máte práva

Dotknutá osoba má prá vo:
- na informá cie o spracú vaný ch osobný ch ú dajoch;
- zı́skat potvrdenie o tom, či iService a iSale spracú vajú osobné ú daje, ktoré sa jej tý kajú ;
- na prı́stup k spracú vaný m osobný m ú dajom vrá tane kó pie spracú vaný ch osobný ch ú dajov;
- na opravu spracú vaný ch osobný ch ú dajov a doplnenie neú plný ch osobný ch ú dajov prostrednı́ctvom poskytnutia
doplnkové ho vyhlá senia;
- na vymazanie osobný ch ú dajov (tzv. prá vo na zabudnutie), ktoré však nemožno uplatnit, ak sa osobné ú daje
spracú vajú o.i. na splnenie zá konnej povinnosti Prevádzkovateľov;
- prá vo na obmedzenie spracú vania osobný ch ú dajov v prı́pade spracú vania nesprá vnych osobný ch ú dajov,
protizá konné ho spracú vania osobný ch ú dajov, spracú vania osobný ch ú dajov na ú ce
̌ ly preuká zania, uplatň ovania
alebo obhajovania prá vnych ná rokov dotknutej osoby a počas namietania proti spracú vaniu osobný ch ú dajov na
zá klade oprá vnené ho zá ujmu Prevádzkovateľov;
 iemu prevá dzkovatelo vi;
- na prenos osobný ch ú dajov dalš
- namietat z dô vodov tý kajú cich sa jej konkré tnej osobnej situá cie proti spracú vaniu osobný ch ú dajov na ú ce
̌ ly
priameho marketingu, na zá klade oprá vnený ch zá ujmov Prevádzkovateľov, na štatistické ú ce
̌ ly, na ú ce
̌ ly
hodnotenia dotknutej osoby len na zá klade automatizované ho individuá lneho rozhodovania a proti proﬁlovaniu;
- kedykolv ek odvolat sú hlas so spracú vanı́m osobný ch ú dajov tak jednoducho, ako bol poskytnutý . Odvolanie
sú hlasu nemá vplyv na zá konnost spracú vania vychá dzajú ceho zo sú hlasu pred jeho odvolanı́m;
- na ochranu spracú vaný ch osobný ch ú dajov dotknutej osoby;
- podat staž nost Uradu na ochranu osobný ch ú dajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, ž e spracú vanie
osobný ch ú dajov, ktoré sa jej tý ka, je v rozpore s GDPR.
Dotknutá osoba mô že uplatnit svoje prá va písomne na adrese sídla prevádzkovateľa resp. Prevádzkovateľov
alebo elektronicky na emailovej adrese zltymelon@zltymelon.sk.
Odkiaľ máme Vaše osobné údaje

Osobné ú daje, ktoré neboli zı́skané priamo od dotknutej osoby, resp. jej zá stupcu pochá dzajú predovšetký m od
sprostredkovatelo v, ktorý ch Prevádzkovatelia využıv́ ajú na spracú vanie osobný ch ú dajov dotknutý ch osô b v ich
mene, ktorý mi sú najmä spolupracujúci agenti, da lej osoby poskytujú ce Prevádzkovateľom služby v sú vislosti s
vý konom ich činnosti (asistenčné spoločnosti, poskytovatelia telemarketingu, banky, pošta, kurié ri, sprá vcovia
pohla dá vok, advoká ti, exekú tori), prı́padne tretie osoby.
Čo je automatizované individuá lne rozhodovanie

Na ú ce
̌ ly nevyhnutné na uzavretie Zmluvných vzťahov online využ ıv́ ajú Prevádzkovatelia také spracú vanie
osobný ch ú dajov, ktoré je založené na automatizovanom spracú vanı́ osobný ch ú dajov bez lu dské ho zá sahu,
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ktoré spočıv́ a v hodnotenı́ tý ch osobný ch aspektov tý kajú cich sa fyzickej osoby s vý nimkou osobitnej kategó rie
osobný ch ú dajov, ktoré sú dô ležité na ú ce
̌ ly posú denia registrácie potenciálneho klienta na portáli Žltý melón,
resp. akceptá cie ná vrhu Zmluvných vzťahov v zá vislosti od stanovený ch krité riı́ pre poskytnutie služieb, ktoré
vedie k prá vnym ú cǐ nkom, ktoré sa dotknutej osoby tý kajú alebo ju podobný m spô sobom vý znamne ovplyvň ujú
(uzavretie Zmluvných vzťahov, odmietnutie uzavretia Zmluvných vzťahov).
Ako využívame proﬁlovanie

iService a iSale využ ıv́ ajú formu automatizované ho spracú vania osobný ch ú dajov dotknutý ch osô b, ktoré
pozostá va z použitia tý chto osobný ch ú dajov na vyhodnotenie určitý ch osobný ch aspektov tý kajú cich sa fyzickej
osoby (proﬁlovanie), predovšetký m analý zy alebo predvı́dania aspektov dotknutej fyzickej osoby sú visiacich s
majetkový mi pomermi, profesiou, zdrojom prı́jmov, sprá vanı́m sa dotknutej osoby pri uzatvá ranı́ Zmluvných
vzťahov aj počas trvania Zmluvných vzťahov na ú ce
̌ ly ochrany pred legalizá ciou prı́jmov z trestnej činnosti a
ﬁnancovanı́m terorizmu.
Prevádzkovatelia mô žu využit proﬁlovanie, predovšetký m analý zy alebo predvı́dania aspektov dotknutej osoby
sú visiacich s majetkový mi pomermi, osobný mi preferenciami, zá ujmami, spola hlivostou, sprá vanı́m, polohou
alebo pohybom na ú ce
̌ ly priameho marketingu, pokial  je to potrebné , resp. vhodné v sú vislosti s vý berom
cielo vej skupiny prı́slušnej marketingovej aktivity s tý m, ž e oslovenı́ budú len tı́ klienti, ktorı́ spln ̌ ajú vopred
stanovené krité riá marketingovej aktivity.
Čo robíme v prípade poruš enia ochrany osobný ch ú dajov

iService a iSale bez zbytočné ho odkladu ozná mi dotknutej osobe, prı́padne ju iný m efektı́vnym spô sobom
informuje o prı́padnom porušenı́ ochrany jej osobný ch ú dajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysoké mu riziku
pre jej prá va a slobody, pokial  zo strany Prevádzkovateľov neboli, resp. nebudú prijaté a uplatnené primerané
bezpečnostné opatrenia eliminujú ce pravdepodobnost tohto rizika. Prevádzkovatelia informujú verejnost alebo
prijmú podobné opatrenia, ak by si informovanie dotknutej osoby, ktorej sa poruš e nie tý k a, vyž i adalo
neprimerané ú silie.
Ako nás môžte kontaktovať

Dotknuté osoby nás môžu kontaktovat s otá zkami tý kajú cimi sa spracú vania ich osobný ch ú dajov a uplatň ovania
ich prá v podl a GDPR písomne na adrese sídla Prevádzkovateľov alebo elektronicky na emailovej adrese
zltymelon@zltymelon.sk.
Aktuá lna Informá cia o spracú vanı́ osobný ch ú dajov je dostupná na webovom sı́dle Prevádzkovateľov.
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