SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Udeľovaný v súlade s čl. 6 písm. a) 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, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Naradenie GDPR“).
Prevádzkovateľom je spoločnosť, ktorá spracúva údaje dotknutej osoby:
- RENT G.T. s.r.o., Živnostenská 2, 811 06 Bratislava, IČO: 36697036 (ďalej len „spoločnosť“).
Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorá udeľuje súhlas so spracúvaním jej osobných údajov na účely
definované v tomto súhlase (ďalej len „dotknutá osoba“).

AKO BUDEME OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAŤ?
1. Spoločnosť bude na základe tohto súhlasu spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na základe čl. 6 písm. a)
Nariadenia GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas osoba
vyjadruje na základe slobodného rozhodnutia, dobrovoľne a môže ho kedykoľvek odvolať.
2. Účelom spracúvania osobných údajov bude: Zasielanie elektronických newsletterov (noviniek) potenciálnym
zákazníkom na účely propagácie služieb spoločnosti, budovanie značky a dobrého mena spoločnosti, budovanie
a rozvoj vzťahov s potenciálnymi zákazníkmi / zákazníkmi za účelom dosiahnutia a udržania zisku.
3. Spoločnosť v rámci uvedeného účelu bude spracúvať najmä kontaktné údaje dotknutej osoby, ktoré poskytla pri
prihlásení sa na odber newslettera, údaje o poskytnutí súhlasu / prihláseniu sa na odber newslettera /
o spravovaní preferencií a zmenách vykonaných dotknutou osobou.
4. Spoločnosť spracúva osobné údaje na vymedzený účel počas záujmu osoby o odber noviniek (newslettera) resp.
záujmu osoby o zasielanie obchodno-marketingových ponúk od spoločnosti. Poskytnutie osobných údajov
dotknutou osobou je dobrovoľné. V prípade ak osobné údaje nebudú neposkytnuté, nebude možné dotknutej
osobe zasielať newslettre a obchodno-marketingové ponuky. Dotknutá osoba má práva svoj súhlas
kedykoľvek odvolať a jej osobné údaje budú bezodkladne vymazané. Odhlásenie sa z odberu noviniek a
obchodno-marketingových ponúk je možné zrealizovať aj prostredníctvom prelinku v príslušnej e-mailovej
správe.
5. Osobné údaje môžu byť spracúvané sprostredkovateľmi, ktorí tieto údaje budú spracúvať na účely vymedzené
spoločnosťou. Aktuálne informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke
www.vegetpergoly.sk.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Dotknutá osoba má v súlade s ustanoveniami Nariadenia GDPR právo:
- na informácie o spracúvaní jej osobných údajov a získať k nim prístup,
- požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov, požiadať o
ich vymazanie, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné, prípadne požiadať o obmedzenie
spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch,
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na
súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila,
- podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce
alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je
spracúvanie jej osobných údajov v rozpore s právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej
republiky je: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava 27 PSČ: 820 07 Slovenská
republika;
www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 2 32313214.
- podať žiadosť alebo sťažnosť spoločnosti v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá
dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje práva, môže tak vykonať:
o elektronicky na adrese: gdpr@vegetpergoly.sk
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o písomne na adrese: RENT G.T. s.r.o., Živnostenská 2, 811 06 Bratislava

Prihlásením sa na odber newslettera dotknutá osoba udeľuje spoločnosti RENT G.T. s.r.o. svoj
súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto súhlase a berie na vedomie
informácie, ktoré jej boli o spracúvaní osobných údajov poskytnuté.
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