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Formulár prihlášky, určený pre nezávislých konzultantov, do 
BayExpert 

 
prevádzkovaného spoločnosťou Bayer, spol. s r. o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, 
IČO: 35 759 143, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č. 18413/B (ďalej len „Bayer“) 
 
Meno a priezvisko žiadateľa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Súkromná adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tel. č.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(ďalej len „BayExpert Žiadateľ“) 
 
Podpisom tohto BayExpert formuláru prihlášky BayExpert Žiadateľ vyhlasuje a potvrdzuje 
nasledovné:  
 

- BayExpert Žiadateľovi boli poskytnuté, riadne sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými 
podmienkami členstva v BayExpert, so Zoznamom služieb, ktoré bude BayExpert Žiadateľ 
poskytovať spoločnosti Bayer v rámci BayExpert vrátane popisu služieb, množstva expert 
bodov, ktoré je možné získať za každú službu a dokumentov, ktoré BayExpert Žiadateľ 
predloží spoločnosti Bayer ako výsledok a dôkaz poskytnutia služieb, ako aj s Katalógom 
benefitov BayExpert vrátane hodnoty expert bodov každého benefitu (názorná ukážka 
Katalógu benefitov je v tlačenej verzii poskytnutá pre informačné účely; úplná verzia 
aktuálneho Katalógu benefitov je pre BayExpert Žiadateľov dostupná na základe ich 
zabezpečeného prihlásenia na www.bayexpert.sk. Pre zahrnutý subjekt zaoberajúci sa 
poľnohospodárstvom, ktorý nemá zabezpečené prihlásenie, môže byť poskytnutá 
elektronická alebo tlačená verzia Katalógu benefitov na vyžiadanie kontaktovaním 
spoločnosti Bayer). 

- BayExpert Žiadateľ je nezávislým konzultantom subjektu/subjektov zaoberajúceho(ich) sa 
poľnohospodárstvom, v zmysle Všeobecných podmienok členstva v BayExpert. 

- BayExpert Žiadateľ spĺňa všetky podmienky kladené na Člena BE v zmysle Všeobecných 
podmienok členstva v BayExpert. 

- BayExpert Žiadateľ je v plnom rozsahu oprávnený a bude spoločnosti Bayer poskytovať 
nasledovné služby a s tým súvisiace informácie a údaje v rámci BayExpert, ako sú 
zahrnuté a špecifikované v Zozname služieb: 

o “Prognóza spotreby produktov spoločnosti Bayer”,  
o “Článok podporujúci riešenia spoločnosti Bayer”,  
o “Prezentácia pozitívnych skúseností s riešeniami spoločnosti Bayer v rámci 

propagačných podujatí spoločnosti Bayer“ bez zmieňovania akéhokoľvek 
konkrétneho subjektu zaoberajúceho sa poľnohospodárstvom. 

V prípade, ak má BayExpert Žiadateľ poskytnúť spoločnosti Bayer akúkoľvek inú službu 
zo Zoznamu služieb alebo ak má byť poskytnutá prezentácia pozitívnych skúseností 
zmieňujúca akýkoľvek konkrétny subjekt zaoberajúci sa poľnohospodárstvom, je 
BayExpert Žiadateľ povinný vopred získať súhlas subjektu zaoberajúceho sa 
poľnohospodárstvom, ktorého pole, iné priestory, nástroje, dokumenty a/alebo ďalší 
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majetok majú byť v rámci takejto služby použité. Táto podmienka bude splnená vyplnením 
formuláru, ktorý poskytne Správca BE, takýmto subjektom.  

- po tom, čo sa BayExpert Žiadateľ stane členom BayExpert, bude BayExpert Žiadateľ 
poskytovať spoločnosti Bayer iba také informácie a údaje, ktoré sú správne a pravdivé 
a ktoré BayExpert Žiadateľ obdržal a s ktorými je oprávnený nakladať v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako aj Všeobecnými 
podmienkami členstva v BayExpert. 

- BayExpert Žiadateľ súhlasí s tým, že spoločnosť Bayer môže ním poskytnuté informácie 
a služby použiť pre účely prieskumu trhu ako aj pre účely podpory jej obchodných aktivít 
a marketingových aktivít vrátane vývoja a uvádzania nových produktov na trh. 

- V prípade možnosti čerpať v rámci BayExpert benefit v podobe spoločnosti Bayer 
usporiadanej či zaistenej akcie/výletu zahŕňajúcich voľnočasové alebo zábavné aktivity 
BayExpert žiadateľ berie na vedomie, že z takýchto akcií/výletov sú vylúčení verejní 
činitelia (osoby zamestnané alebo vykonávajúce funkciu v orgánoch štátu, kraja či obce či 
u subjektov vlastnených štátom, krajom či obcou, napr. starosta či zastupiteľ mesta, 
úradník štátneho úradu, profesor na štátnej univerzite, a pod.), že pred čerpaním takéhoto 
benefitu bude BayExpert žiadateľ povinný vopred urobiť vyhlásenie, či on a akékoľvek 
sprevádzajúce osoby sú alebo nie sú verejnými činiteľmi, a to spôsobom určeným 
spoločnosťou Bayer, a že nezávisle na tom bude spoločnosť Bayer oprávnená overiť si 
tieto skutočnosti z iných zdrojov. Vyhlásenie BayExpert žiadateľa a prípadné informácie 
z iných zdrojov budú zaevidované. 

- Ustanovenia o ochrane osobných údajov: 
1) BayExpert Žiadateľ berie na vedomie, že spoločnosť Bayer (ako je špecifikovaná 

vyššie) je prevádzkovateľom; 
2) Účelom spracúvania osobných údajov je: 

(a) registrácia BayExpert Žiadateľa a fungovanie BayExpert; 
(b) zasielanie noviniek o BayExpert elektronickými prostriedkami (odsek 15 prvá 

odrážka); 
(c) marketingové účely (odsek 15 druhá odrážka); 

3) Spoločnosť Bayer môže pri spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené účely 
využívať zmluvných partnerov – sprostredkovateľov, ktorých poveruje spracúvaním 
osobných údajov, pričom ich zoznam je zverejnený a aktualizovaný na 
www.bayexpert.sk; 

4) Predmetom spracúvania budú osobné údaje BayExpert Žiadateľa špecifikované 
v tomto BayExpert formulári prihlášky (identifikačné a kontaktné údaje), ďalej údaje o 
vzdelaní, zamestnaní a zamestnávateľoch a/alebo vlastnených poľnohospodárskych 
podnikoch a/alebo spolupracujúcich subjektoch zaoberajúcich sa 
poľnohospodárstvom, v závislosti od konkrétneho prípadu; 

5) Právnym základom spracúvania osobných údajov je: 
(a) uzatvorenie a plnenie zmluvy (odsek 2a vyššie);  
(b) súhlas BayExpert Žiadateľa (odsek 2b vyššie a odsek 15 prvá odrážka ); 
(c) súhlas BayExpert Žiadateľa (odsek 2c vyššie a odsek 15 druhá odrážka); 

6) Poskytnutie osobných údajov je: 
(a) dobrovoľné (t.j. nie je vyžadované zákonom), avšak nevyhnutné pre získanie 

členstva v BayExpert (odsek 2a vyššie);  
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(b) dobrovoľné – na základe súhlasu BayExpert Žiadateľa (odsek 2b vyššie a odsek 
15 prvá odrážka); pre tento účel, doba platnosti súhlasu so spracovaním osobných 
údajov je doba trvania členstva BayExpert Žiadateľa v BayExpert; 

(c) dobrovoľné – na základe súhlasu súhlas BayExpert Žiadateľa (odsek 2c vyššie 
a odsek 15 druhá odrážka); pre tento účel, doba platnosti súhlasu so spracovaním 
osobných údajov je doba trvania členstva BayExpert Žiadateľa v BayExpert; 

7) Osobné údaje BayExpert Žiadateľa budú spracúvané počas doby: 
(a) trvania členstva BayExpert Žiadateľa v BayExpert (odsek 2a vyššie); 
(b) platnosti súhlasu BayExpert Žiadateľa (odsek 2b vyššie a odsek 15 prvá odrážka); 
(c) platnosti súhlasu BayExpert Žiadateľa (odsek 2c vyššie a odsek 15 druhá 

odrážka); 
po uplynutí tejto doby budú osobné údaje archivované spoločnosťou Bayer na obdobie 
ďalších 4. rokov za účelom ochrany právom chránených záujmov spoločnosti Bayer 
(napr. dôkaz pre prípad potenciálnych súdnych sporov); 

8) Spoločnosť Bayer môže osobné údaje BayExpert Žiadateľa poskytnúť tretím stranám, 
pričom ich zoznam je zverejnený a aktualizovaný na www.bayexpert.sk; 

9) Spoločnosť Bayer môže sprístupniť osobné údaje BayExpert Žiadateľa príjemcom, 
pričom ich zoznam je zverejnený a aktualizovaný na www.bayexpert.sk; 

10) Osobné údaje BayExpert Žiadateľa nebudú zverejnené; 
11) Osobné údaje BayExpert Žiadateľa môžu byť prenesené do členských štátov 

Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom 
hospodárskom priestore alebo tretích krajín, pričom ich zoznam je zverejnený 
a aktualizovaný na www.bayexpert.sk; 

12) Osobné údaje BayExpert Žiadateľa budú spracúvané manuálne (v rámci tohto 
BayExpert formuláru prihlášky) a taktiež automatizovanými prostriedkami 
v elektronickej databáze vedenej spoločnosťou Bayer alebo prípadne 
sprostredkovateľmi zazmluvnenými spoločnosťou Bayer; 

13) Osobné údaje BayExpert Žiadateľa môžu byť prenesené a spracúvané taktiež v tretích 
krajinách mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, pre ktoré 
Európska komisia nevydala rozhodnutie, že zaručujú primeranú úroveň ochrany 
osobných údajov; v takom prípade spoločnosť Bayer príjme primerané záruky ochrany 
súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov a výkonu príslušných práv 
a 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 
spoločnosti Bayer; 

14) BayExpert Žiadateľ má v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov najmä, 
avšak nielen, nasledovné práva: 

I. na základe písomnej žiadosti vyžadovať: 
(a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané; 
(b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v 

informačnom systéme v rozsahu podľa príslušných právnych predpisov; pri vydaní 
rozhodnutia podľa odseku IV. nižšie je BayExpert Žiadateľ oprávnený oboznámiť 
sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií; 

(c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli 
získané osobné údaje na spracúvanie;  
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(d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom 
spracúvania; 

(e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych 
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;  

(f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom 
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich 
vrátenie; 

(g) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu 
príslušných právnych predpisov; 

(h) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho 
platnosti, ak sú osobné údaje spracúvané na základe jeho súhlasu.  

II. na základe písomnej žiadosti má právo namietať voči: 
(a) spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú 

spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;  
(b) využívaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely 

priameho marketingu v poštovom styku, alebo  
(c) poskytovaniu vyššie uvedených osobných údajov uvedených na účely priameho 

marketingu.  
III. na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek 

namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa príslušných 
právnych predpisov, a to najmä vyslovením oprávnených dôvodov alebo 
predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom 
chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto 
spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a 
preukáže sa, že námietka je oprávnená, spoločnosť Bayer je povinná osobné 
údaje, ktorých spracúvanie BayExpert Žiadateľ namietal, bez zbytočného odkladu 
blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 

IV. na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek 
namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu spoločnosti Bayer, ktoré by malo pre neho 
právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na 
základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. BayExpert 
Žiadateľ má právo žiadať spoločnosť Bayer o preskúmanie vydaného rozhodnutia 
metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť 
Bayer je povinná žiadosti BayExpert Žiadateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu 
úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe 
preskúmania a výsledku zistenia spoločnosť Bayer informuje BayExpert Žiadateľa 
v lehote podľa príslušných právnych predpisov. BayExpert Žiadateľ nemá toto 
právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný právny predpis, v ktorom sú 
upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov BayExpert Žiadateľa, 
alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných 
vzťahov spoločnosť Bayer vydala rozhodnutie, ktorým vyhovela požiadavke 
BayExpert Žiadateľa, alebo ak Spoločnosť Bayer na základe zmluvy prijala iné 
primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov BayExpert Žiadateľa.  

V. Ak BayExpert Žiadateľ uplatní svoje právo 
(a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa 

považuje za podanú podľa príslušných právnych predpisov; žiadosť podanú 
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elektronickou poštou alebo faxom BayExpert Žiadateľ doručí písomne najneskôr 
do troch dní odo dňa jej odoslania;  

(b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, 
čoho sa domáha, kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis BayExpert 
Žiadateľa; kópiu zápisnice je spoločnosť Bayer povinná odovzdať BayExpert 
Žiadateľovi;  

(c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto 
žiadosť alebo zápisnicu odovzdať spoločnosti Bayer bez zbytočného odkladu.  

VI. BayExpert Žiadateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene 
spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.  

VII. Ak BayExpert Žiadateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho 
práva môže uplatniť zákonný zástupca.  

VIII. Ak BayExpert Žiadateľ nežije, jeho práva, ktoré mala podľa príslušných právnych 
predpisov, môže uplatniť blízka osoba.  

IX. BayExpert Žiadateľ má zároveň právo požadovať od spoločnosti Bayer prístup 
k osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie 
spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť 
osobných údajov. 

15) BayExpert Žiadateľ môže spoločnosti Bayer dobrovoľne udeliť súhlas so zasielaním 
noviniek o BayExpert elektronickými prostriedkami a/alebo s marketingovými účelmi 
ako je uvedené nižšie a to zaškrtnutím alebo vybraním iným spôsobom 
z nasledovných možností. BayExpert Žiadateľ: 

 

 udeľuje súhlas  neudeľuje súhlas 

spoločnosti Bayer (ako je špecifikovaná v tomto BayExpert formulári prihlášky) so 
spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu špecifikovanom v tomto BayExpert 
formulári prihlášky za účelom 
 

 zasielania noviniek o BayExpert elektronickými prostriedkami, nad rámec 
komunikácie nevyhnutnej na riadne fungovanie BayExpert (takéto novinky môžu 
zahŕňať napr. informácie o zostatku expert bodov na členskej karte BayExpert, 
a pod.), a to na dobu trvania členstva BayExpert Žiadateľa v BayExpert; 
 

 marketingové účely, t.j. bezodplatné poskytovanie informačných služieb 
o odborných aktivitách, organizovaných školeniach, seminároch alebo o iných 
podujatiach spoločnosti Bayer alebo inej pridruženej spoločnosti skupiny 
BAYER ako aj o podrobnostiach o ponúkaných produktoch vrátane obchodnej 
komunikácie elektronickými prostriedkami, a to na dobu trvania členstva 
BayExpert Žiadateľa v BayExpert.  
 

Ktorýkoľvek z vyššie uvedených súhlasov je BayExpert Žiadateľ oprávnený 
kedykoľvek odvolať bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracúvania osobných 
údajov na základe príslušného súhlasu pred jeho odvolaním a bez toho, aby tým bolo 
dotknuté členstvo BayExpert Žiadateľa v BayExpert. 
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- Berúc do úvahy úplný obsah tohto BayExpert formuláru prihlášky, BayExpert 

Žiadateľ žiada o členstvo v BayExpert. 
 

Táto riadne vyplnená a všetkými relevantnými osobami riadne podpísaná BayExpert prihláška je 
platná na dobu neurčitú, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady vo Všeobecných podmienkach 
členstva v BayExpert výslovne stanovené inak. 
 
V prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa BayExpert služby alebo jej bodového ohodnotenia alebo 
ak bude do BayExpert Zoznamu služieb doplnená nová služba (s výnimkou zrušenia služby) sa 
musí podpísať nový BayExpert formulár prihlášky a podľa druhu danej služby prípadne udelený 
nový súhlas od príslušného subjektu zaoberajúceho sa poľnohospodárstvom a spoločnosť Bayer 
bude v takom prípade kontaktovať BayExpert Žiadateľa. Nový BayExpert formulár a prípade aj 
nový formulár súhlasu od subjektu zaoberajúceho sa poľnohospodárstvom, musí byť vyplnený, 
podpísaný a doručený spoločnosti Bayer pred začiatkom poskytovania akejkoľvek služby, ktorá 
bola novo doplnená alebo zmenená tak ako je uvedené vyššie.  
 
Príslušnému subjektu zaoberajúcemu sa poľnohospodárstvom, ktorý BayExpert žiadateľovi udelil 
súhlas na poskytovanie určitých služieb zo Zoznamu služieb, ako je popísané vyššie, bude 
spoločnosť Bayer každé 3 roky od udelenia súhlasu zasielať písomné oznámenie, že členstvo 
BayExpert žiadateľa v BayExpert stále trvá a udelený súhlas zostáva naďalej v platnosti. 
 
 
Dátum: ………………………   
 
 
podpis BayExpert Žiadateľa:  ................................................. 


