SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Týmto ako dotknutá osoba zakliknutím zaškrtávacieho políčka súhlasu udeľujem ako dotknutá
osoba podľa ustanovení 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“) a podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZOOÚ“)
súhlas
so spracúvaním mojich osobných údajov na nižšie uvedené účely podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
GDPR, alebo podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZOOÚ.
Prevádzkovateľovi:

Vjem Nutrition s.r.o., Pekárska 160/14, 917 01 Trnava
IČO: 53 165 365, IČ DPH: SK2121322533
e-mail: info@vjem.sk, tel. kontakt: +421910669545

Zoznam osobných údajov:
Osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu – e-mailová adresa

Účely spracúvania osobných údajov:
-

marketingové účely (zasielanie marketingových informácií na e-mailovú adresu
dotknutej osoby, komunikácia s dotknutou osobou o produktoch prevádzkovateľa
prostredníctvom jej e-mailovej adresy, zasielanie všeobecných informácií o produktoch a
oznámení o novinkách i akciových ponukách na webovej stránke prostredníctvom správ
„Newsletter“ na e-mailovú adresu dotknutej osoby),

-

prieskum spokojnosti zákazníka prostredníctvom komunikácie s dotknutou osobou cez
e-mailovú adresu.

Zároveň potvrdením svojho súhlasu so spracúvaním osobných údajov vyhlasujem, že som
dovŕšil(a) vek 16 rokov, nakoľko v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so
spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov (v
prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu tejto osoby).

Osobné údaje dotknutej osoby sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný
s vyššie uvedenými účelmi.
Právny základ spracúvania osobných údajov - súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, alebo
podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZOOÚ.
Doba uchovávania osobných údajov – do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov
dotknutej osoby, alebo najneskôr do 10 rokov od poskytnutia súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný
a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na
uvedené účely a počas vyššie uvedenej doby.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny
osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa:
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba berie na vedomie, že má v súlade s ustanoveniami GDPR a zákona ZOOÚ aj
nasledovné práva:
-

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
osoby,
právo na opravu osobných údajov,
právo na vymazanie osobných údajov,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo namietať spracúvanie osobných údajov,
právo na prenosnosť osobných údajov,
právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ZOOÚ.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje, avšak v prípade, ak odmietne poskytnúť
osobné údaje prevádzkovateľovi, môže dôjsť k znemožneniu poskytovania jeho služieb
dotknutej osobe.
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na orgán dozoru – Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky.
Dotknutá osoba týmto potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami, súhlasí
s nimi a poskytuje prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov vo vyššie
uvedenom rozsahu.
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