Súhlas so spracovaním osobných údajov
Spoločnosť:
Spoločnosť:
IČO:
DIČ:
So sídlom:
Zápis v ORSR:
(„Prevádzkovateľ“)

Klient:
Pán/pani:
Rodné číslo:
IČO:
DIČ:
Bytom / Miestom podnikania:
Číslo OP/pasu:
/
(„Klient“)

,

,

Udelením súhlasu dáva Klient Prevádzkovateľovi výslovný súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov týkajúcich
sa osoby Klienta v rozsahu:
(i) meno a priezvisko,
(ii) adresa elektronickej pošty,
(iii) telefónne číslo,
(iv) trvalé alebo iné bydlisko, druh a číslo dokladu totožnosti, štátne občianstvo, rodinný stav, počet detí, povolanie, sociálne
zaradenie, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, druh bývania, kód banky, názov zamestnávateľa, dĺžka zamestnania, dátum
vzniku súčasného pracovného pomeru, údaj, či ide o pracovný pomer na dobu určitú alebo neurčitú, čistý príjem, pravidelné
záväzky, platiteľ príjmu, údaje o ne/využívaní finančných služieb.
Osobné údaje v takto vymedzenom rozsahu budú spracované pre marketingové účely, t.j. najmä za účelom zasielania informácií
a obchodných oznámení týkajúcich sa nových produktov a služieb, obchodných ponúk alebo informácií určených na priamu alebo
nepriamu podporu produktov alebo služieb Prevádzkovateľa. Tieto údaje budú Prevádzkovateľom spracované po dobu 2 rokov.
Klient týmto ďalej udeľuje súhlas s tým, aby Prevádzkovateľ:
☐

spracúval Klientove osobné údaje za účelom zasielania svojich obchodných ponúk a iných osôb, ktoré sú členmi
Holdingu alebo obchodnými partnermi Prevádzkovateľa a ktorých zoznam je uvedený na www.aaaauto.sk/osobneudaje, a to
elektronickou formou (e-mail, SMS);

☐

za predpokladu splnenia povinností vyplývajúcich z príslušného právneho predpisu o ochrane osobných údajov v platnom
znení poskytoval osobné údaje Klienta svojim Sprostredkovateľom a obchodným partnerom, ktorých zoznam je
dostupný na www.aaaauto.sk/osobneudaje, pričom Prevádzkovateľ bude poskytovať osobné údaje sprostredkovateľom
v rámci Európskej únie, pričom nezamýšľa poskytovať osobné údaje do tretích krajín, ktoré nezaručujú úroveň ochrany
osobných údajov primeranú podmienkam platným v Európskej únii.

V súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov je výslovný súhlas Klienta poskytnutý v tejto forme právnym
základom spracovania osobných údajov pre vyššie vymedzené účely. Poskytnutie osobných údajov Klienta vo vyššie uvedenom
rozsahu je pre dané účely nevyhnutné. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje Klient slobodne a dobrovoľne
a neposkytnutie daného súhlasu nebude mať iný následok ako nemožnosť realizovať vyššie uvedené účely.
Klient berie na vedomie, že tento súhlas môže kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej požiadavky na vyššie uvedenú adresu
Prevádzkovateľa alebo využitím kontaktného formulára na www.aaaauto.sk/osobneudaje, pričom takýmto odvolaním nebude
dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov vychádzajúceho z tohto súhlasu počas doby pred jeho odvolaním.
Informácie o právach subjektu údajov
Klient potvrdzuje, že mu bola riadne poskytnutá informácia o rozsahu spracúvaných osobných údajov a účeloch ich spracovania, a
o Klientovom práve:







požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom a ich prípadnú opravu alebo výmaz,
kedykoľvek požadovať informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov v zákonnom rozsahu,
požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov,
na prenosnosť osobných údajov týkajúcich sa osoby Klienta k inému správcovi,
nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by
pre Klienta malo právne účinky alebo by sa Klienta obdobným spôsobom významne dotýkalo, a
obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov s akoukoľvek žiadosťou alebo sťažnosťou.

Podrobné Zásady ochrany
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