
                              Súhlas dotknutej osoby 

týmto dávam  spoločnosti: 

Obchodné meno: Ing.Janka Vinklárková 

Sídlo:   Juraja Závodského 488/156, 010 04 Žilina, Slovenská republika 

IČO:   45 312 516  

Registrácia:               Živnostenský register vedený Obvodným úradom Žilina, odbor živnostenského  

                                          podnikania,    číslo živnostenského registra:   580-44470    

e-mail:   vinklareki@mail.t-com.sk 

telefonický kontakt:  +421 910 909 574 

 (ďalej aj len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) 

súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo na účely 
zasielania odpovedí na moje názory, návrhy, správy, otázky, požiadavky odoslané spoločnosti prostredníctvom 
kontaktného formulára zverejneného na webovej stránke prevádzkovateľa www.drevenicauvinklika.sk  na 
dobu jedného roka, 

a vyhlasujem, že tento súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, 
informovaným a jednoznačným prejavom vôle a že pred udelením súhlasu som bol/a informovaný/á 
o nasledovných skutočnostiach: 

        a)ako dotknutá osoba mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov,  

        b)odvolanie súhlasu so spracúvaním mojich osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť        spracúvania 
mojich osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním, 

       c)právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov si môžem uplatniť formou oznámenia 
o odvolaní súhlasu adresovanom spoločnosti elektronicky na emailovú adresu spoločnosti, telefonicky na 
telefónne číslo spoločnosti, zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla spoločnosti, osobným doručením 
oznámenia spoločnosti v mieste sídla spoločnosti, uvedené v záhlaví tohto súhlasu; 

a ďalej vyhlasujem, že v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov v zmysle nariadenia  Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe týchto údajov (ďalej aj len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len „zákon o ochrane osobných údajov“) mi 
ako dotknutej osobe spoločnosť ako prevádzkovateľ poskytla nasledovné informácie o spracúvaní osobných 
údajov: 

1. Prevádzkovateľ a kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v záhlaví tejto informácie. 
2. 2.Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu. 
3. Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje za účelom: zasielania odpovedí na Vaše názory, návrhy, správy, 

otázky, požiadavky odoslané prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na webovej 
stránke prevádzkovateľa www.drevenicauvinklika.sk . 

4. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom tvorí súhlas dotknutej osoby. 
5. Príjemcovia osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom sú nasledovné subjekty: žiadni príjemcovia. 
6. Poskytovanie osobných údajov o Vás prevádzkovateľovi a udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. 

Udelením tohto súhlasu a poskytnutím osobných údajov v rozsahu tohto súhlasu umožňujete prevádzkovateľovi 

http://www.drevenicauvinklika.sk/
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zasielanie odpovedí na Vaše názory, návrhy, správy, otázky, požiadavky zaslané prevádzkovateľovi prostredníctvom 
kontaktného formulára zverejneného na webovej stránke prevádzkovateľa www.drevenicauvinklika.sk . 

7. Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať Vaše osobné údaje len počas doby platnosti súhlasu so spracovaním 
osobných údajov udeleného prevádzkovateľovi Vami ako dotknutou osobou, t.j. odo dňa udelenia súhlasu so 
spracovaním osobných údajov až do uplynutia doby, na ktorú bol súhlas udelený, resp. do odvolania súhlasu so 
spracovaním osobných údajov, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. 

8. Prenos osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom do tretej krajiny a/alebo medzinárodnej organizácie sa 
neuskutočňuje. 

9. Prevádzkovateľ neuskutočňuje automatické rozhodovanie, ani profilovanie v zmysle nariadenia GDPR a zákona 
o ochrane osobných údajov 

10. Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:  
a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás ako dotknutej osoby, 
b) právo na opravu osobných údajov  
c) právo na vymazanie osobných údajov  
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
e) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 
f) právo na prenosnosť osobných údajov 
g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
h) právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov 
i) právo namietať voči automatickému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania 
11. Vyššie uvedené práva dotknutej osoby si môžete uplatniť formou žiadosti adresovanou spoločnosti 

elektronicky na emailovú adresu prevádzkovateľa, telefonicky na telefónne číslo prevádzkovateľa, zaslaním 
písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa, osobným doručením oznámenia spoločnosti v mieste 
sídla prevádzkovateľa, uvedené v záhlaví tohto súhlasu. 

 

Ako dotknutá osoba týmto potvrdzujem, že som bola oboznámená s informáciami, ktoré sa týkajú spracúvania 
mojich osobných údajov a týmto informáciám som porozumela a zároveň potvrdzujem, že poskytnuté osobné 
údaje sú pravdivé a aktuálne a v prípade ich zmeny, túto bezodkladne oznámim prevádzkovateľovi. 

. 

 

 

 

 

http://www.drevenicauvinklika.sk/

