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Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

Ja, nižšie podpísaný 

meno a priezvisko :   ............................................  

narodený / á :   ............................................   

bytom :   ............................................ 

(ďalej len subjekt údajov) týmto 

Ako subjekt údajov udeľujem týmto súhlas spoločnosti : 

 

Tyros Loading Systems SK s. r. o., so sídlom Šteruská 21, 922 03 Vrbové, IČO: 36 258 598, 

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka 14622/T (ďalej len 

správca)  

 

so spracovaním mojich osobných údajov za nižšie uvedených podmienok:  

 

Osobné údaje, ktoré budú spracované:   meno a priezvisko  

poštová adresa  

telefónny kontakt 

e- mailová adresa 

 

Účelom spracovania osobných údajov je:  zasielanie obchodných ponúk na produkty správcu  

 

Doba spracovania osobných údajov:   3 roky odo dňa udelenia súhlasu  

 

 

Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám a nebudú odoslané do zahraničia. 

 

Subjekt údajov prehlasuje, že bol správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov, 

že vyššie uvedené osobné údaje sú presné, pravdivé a sú správcovi poskytnuté slobodne 

a dobrovoľne. 

 

Vo Vrbovom dňa .......................  
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Posledná revízia: 1.5.2018 

Podpis subjektu údajov: ...................................... 

Poučenie subjektu údajov:  

Správca týmto v súlade s ustanovením článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane osobných údajov (ďalej len Nariadenie) informuje, že : 

- osobné údaje subjektu údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu a za 

vyššie uvedených podmienok,  

- dôvodom poskytnutie osobných údajov subjektu údajov a ich spracovania je záujem dotknutej 

osoby o zasielanie obchodných ponúk správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo 

možné,  

- pri spracovaní osobných údajov subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému 

rozhodovaniu ani profilovaniu,  

- správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, neurčil spracovaním osobných 

údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle 

Nariadenia,  

- nemá v úmysle odovzdať osobné údaje subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodným 

organizáciám alebo iným ako vyššie uvedeným osobám,  

- subjekt údajov môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, má 

právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajov, má právo na ich opravu alebo 

vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania a namietať proti spracovaniu, má právo na 

prenosnosť osobných údajov k inému správcovi, ako aj právo vzniesť sťažnosť na Úrade na 

ochranu osobných údajov ak má za to, že správca pri spracovaní postupuje v rozpore s 

Nariadením.  

 

 

Potvrdzujem, že som poučeniu porozumel:  

 

Podpis .......................................... 


