SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
(databáza užívateľov webového formulára na stránkach www.etermin.sk, www.no-showsolution.eu, www.noshowsolution.com, www.noshowsolution.eu )
V súlade s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie
GDPR“) a zákonom o ochrane osobných údajov udeľujem
spoločnosti AFINES GROUP j.s.a., so sídlom: Kvetná 1506/C, 900 41 Rovinka, Slovenská republika, IČO:
51 675 315, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sja., vložka číslo: 45/B
(ďalej len "spoločnosť AFINES GROUP"), ako prevádzkovateľovi webových stránok www.etermin.sk,
www.no-showsolution.eu, www.no-showsolution.com, www.noshowsolution.eu, súhlas so spracúvaním mojich
osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a to na účely vedenia databázy
žiadateľov o informácie, potrebnej pre ďalšiu komunikáciu so žiadateľom, pričom tieto údaje spoločnosť AFINES
GROUP môže sprístupňovať tretím stranám výlučne len tretím stranám s ktorými má uzatvorenú platnú ZMLUVU
O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV v súlade s článkom 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).
Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 12 mesiacov po odoslaní údajov..
Súčasne beriem na vedomie, že:
- účelom spracúvania osobných údajov je vedenie databázy žiadateľov na webových stránkach www.etermin.sk,
www.no-showsolution.eu, www.no-showsolution.com, www.noshowsolution.eu a právnym základom
spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov,
- osobné údaje budú uchovávané počas doby na ktorú je udelený súhlas,
- udelenie súhlasu s poskytovaním osobných údajov je dobrovoľné a udelený súhlas mám právo kedykoľvek
odvolať, odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť poskytnutia osobných údajov, ku ktorému došlo pred
jeho odvolaním,
- mám voči prevádzkovateľovi právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie
osobných údajov, obmedzenie spracovania osobných údajov, právo namietať proti spracovaniu osobných
údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,
- ak sa domnievam, že som priamo dotknutá/ý na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými
príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, mám právo podať návrh na začatie konania na
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Spoločnosť AFINES GROUP je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov, udelený súhlas
odvolať a vyššie uvedené práva uplatniť doručením listu na adresu sídla spoločnosti AFINES GROUP alebo
doručením e-mailu na e-mailovú adresu: gdpr@afinesgroup.sk

