
Súhlas s prenosom osobných údajov do tretej krajiny  
 
 
Spoločnosť, ktorá zhromažďuje údaje: TIENS SLOVAKIA, s.r.o. Mierová 85, 821 05 Bratislava  
 
§ 1 Účel spracovania osobných údajov 

pre tieto krajiny: Čína (spracovanie), Singapur (server), USA (server)  

Aby bolo možné zabezpečiť úhradu platieb provízií v súlade so Zmluvou o poradenstve, musia byť 
zhromažďované, prenášané a spracovávané tieto údaje:  

ID číslo a meno distribútora, pozícia v štruktúre distribútorov (ID číslo a meno sponzora), ako aj údaje 
o predaji, meno a ID číslo kupujúceho, údaje o predaji kupujúceho.  

Údaje budú peedávané týmto spoločnostiam:  

TIENS Group, č. 18 Xinyuan Road, Wuqing Development Zone, Tianjin Hi-Tech Industrial Park,  

Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA (dátové centrá v 
Singapure a v USA). 

 

§ 2 Rozhodnutie o primeranosti 

V súčasnej dobre pre Čínu a Singapur neexistuje žiadne adekvátne rozhodnutie Európskej komisie 
podľa článku 45 odst. 1, bod 3 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). To 
znamená, že Európska komisia zatiaľ neprijala kladné rozhodnutie o tom, či je úroveň ochrany údajov 
pre jednotlivé krajiny v týchto krajinách v súlade s úrovňou ochrany údajov, ktorú poskytuje GDPR 
Európskej únie. 

 

§ 3 Vhodné záruky 

GDPR požaduje takzvané vhodné záruky pre prenos údajov do tretej krajiny, viď článok 46, odst. 2, 3 
GDPR. Tieto záruky nemusia byť pre vyššie uvedené krajiny k dispozícii. Napríklad, interné nariadenia 
o ochrane údajov schválené dozorným orgánom a štandardné zmluvy EÚ subdodávateľ v súčasnosti 
nevykonáva. 

§ 4 Možné riziká 

Potenciálne riziká, ktorým môže konzultant v súčasnosti čeliť v súvislosti s vyššie uvedenými odsekmi, 
sú najmä: 

- Vaše osobné údaje by mohli byť, nad rámec účelu plnenia objednávky, odovzdané ďalším tretím 
stranám, napr. použitie vašich informácií na reklamné účely. 

- Možno nebudete môcť udržateľne presadzovať alebo vymáhať svoje právo na informácie vo vzťahu 
k subdodávateľom.  

- Môže byť pravdepodobné, že môže dôjsť k spracovaniu nesprávnych údajov, pretože technické a 
organizačné opatrenia prijaté na ochranu osobných údajov nie sú v úplnom súlade s kvantitatívnymi 
a kvalitatívnymi požiadavkami GDPR. 

 

§ 5 (Súhlas/odvolanie)  

Výslovne súhlasím s prenosom mojich osobných údajov uvedených v § 1 do Číny, Singapuru a USA 
pre účely vyrovnania nárokov na províziu. Tento súhlas voči TIENS SLOVAKIA, s.r.o., Mierová 85, 821 
05 Bratislava, tel. +421 2 4363 1977, e-mail: info@tienssk.sk, ako správcovi údajov, môžem 
kedykoľvek odvolať. Odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania uskutočneného na 
základe súhlasu, a to až do odvolania. V takom prípade TIENS SLOVAKIA, s.r.o. nemôže plniť zmluvu o 
obchodnom zastúpení, a preto neukončí ani nie je oprávnená okamžite vypovedať zmluvu s mojou 
osobou.  


