Dodávateľ / Predávajúci
M&H project s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
IČO: 50451545, IČ DPH: SK2120339837

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ja, dolupodpísaný/á (meno a priezvisko):

Dátum narodenia:

Trvalý pobyt:

v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
a v súlade s článkom 7 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)
udeľujem súhlas
spoločnosti M&H project s.r.o., sídlo: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 50 451 545,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 113381/B (ďalej
len „prevádzkovateľ“) so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, trvalý pobyt
a dátum narodenia, za účelom marketingu, zasielanie newslettra, nových ponúk na tovary.
Tento súhlas udeľujem na dobu dvoch (2) rokov
V prípade potreby spracúvania na dobu presahujúcu dva roky, spoločnosť vyžiada od dotknutej
osoby nový súhlas.
Beriem na vedomie, že súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na
súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým
osobným údajom, 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 na Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.
Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že moje osobné údaje budú poskytnuté spoločnosti
M&H project s.r.o. v rozsahu a za účelom uvedeným vyššie.
V prípade, ak v žiadosti uvádzam aj osobné údaje inej dotknutej osoby, potvrdzujem, že tieto
osobné údaje poskytujem prevádzkovateľovi s vedomým a súhlasom inej dotknutej osoby v
súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Zároveň potvrdzujem, že táto iná dotknutá
osoba je oboznámená so všetkými informáciami uvedenými v tomto súhlase ako aj s ďalšími
informáciami v zmysle § 20 zákona o ochrane osobných údajov.
Miesto / dátum:

Podpis dotknutej osoby:

V............................................... dňa..................................
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