Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely
Zaškrtnutím príslušného políčka na webstránke www.slobodneucebnice.sk ako dotknutá osoba
súhlasím, aby prevádzkovateľ TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom Krompašská 96, 040 11
Košice, IČO: 45258767, zapísaný v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 24508/V (ďalej len
„prevádzkovateľ“), v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “Nariadenie”) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon”), spracúval moje
osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely, ktoré zahŕňajú zasielanie
aktuálnych informácií a ponúk prevádzkovateľa v súvislosti s projektom www.slobodneucebnice.sk
prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a
jednoznačným prejavom mojej vôle a udeľujem ho na dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Po
uvedenej lehote budú moje osobné údaje zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze,
ak na ich spracúvanie neexistuje žiadny právny základ.
Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch
mám ako dotknutá osoba právo:
•
•
•
•
•
•
•

na prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú,
na opravu, resp. doplnenie údajov,
na výmaz údajov,
na prenosnosť údajov,
namietať spracúvanie osobných údajov,
na obmedzenie spracúvania údajov,
podať sťažnosť (návrh) na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom
Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 22 Nariadenia. Osobné
údaje budú spracúvané na základe môjho súhlasu ako dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Udelenie
súhlasu so spracúvaním údajov na marketingové účely je dobrovoľné, pričom spracúvanie osobných
údajov na uvedené účely nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Súhlas so spracovaním
osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas
udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:
a) kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom e-maile od
prevádzkovateľa,
b) zaslaním emailu prevádzkovateľovi na adresu taktik@taktik.sk alebo
c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie
súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z udeleného súhlasu pred
jeho odvolaním. Moje osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným
subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a
s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorený zmluvný vzťah a ktorí pri spracúvaní osobných údajov
postupujú podľa jeho pokynov, a to najmä poskytovateľom IT služieb, poskytovateľom
marketingových služieb a v prípade, ak to vyplýva z osobitných právnych predpisov, aj orgánom
verejnej moci. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny mimo územia Európskej únie
alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa neuskutočňuje.
Súhlasím s prijímaním aktuálnych informácií a ponúk (marketing) prostredníctvom elektronických
komunikácií v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Ako dotknutá osoba zaškrtnutím príslušného políčka na webstránke prevádzkovateľa tiež
potvrdzujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a aktuálne, a že som sa oboznámil/a s
informáciami uvedenými v tomto dokumente. Zároveň beriem na vedomie, že ďalšie informácie o
spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom je možné získať kontaktovaním prevádzkovateľa na
emailovej adrese: taktik@taktik.sk.

