SÚHLAS
so spracovaním osobných údajov
poskytnutý v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto
údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "Nariadenie" ) a zákonom č. 101/2000 Zb. o
ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, popr.
zákonom, ktorý ho do budúcna nahradí (ďalej len "Zákon")
Ja dolupodpísaný / -á:
meno a priezvisko: _______________________
narodený: _______________________
trvale bytom: _______________________
týmto ako záujemca / -kyňa o služby / klient spoločnosti PROFIPAINT s.r.o., IČO: 46922148,
so sídlom 90086 Budmerice 161, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel Sro, vl. č. 85711/B (ďalej len "Spoločnosť"), poskytujem Spoločnosti ako správcovi
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponuky a poskytovania služieb Spoločnosti
spočívajúcich najmä, nie však výlučne, vo všetkých odboroch jej podnikania uvedených na jej
web stránkach a to www.profipaint.sk (ďalej len "Služby").
Podpisom tohto súhlasu súhlasím s tým, aby moje osobné údaje (v rozsahu: meno,
priezvisko, akademické tituly, pohlavie, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum
narodenia, rodné číslo,druh a číslo preukazu totožnosti, fotografie / podobizeň, telefónne
číslo, e-mailová adresa, preferencie vo vzťahu k ponúkaným alebo poskytovaným Službám)
boli spracované Spoločnosťou za účelom činenia ponúk a poskytovania Služieb Spoločnosti a
aby boli ďalej spracovávané a uchovávané Spoločnosťou za účelom poskytovania Služieb a
činenia prípadných ďalších budúcich ponúk Služieb Spoločnosti.
Podľa tohto budú moje osobné údaje spracovávané a uchovávané Spoločnosťou (a) po dobu
trvania ponuky či poskytovania Služieb Spoločnosťou, a potom po dobu po skončení
poskytovania týchto Služieb nevyhnutne potrebnú na vysporiadanie všetkých práv a
povinností z poskytovania Služieb vyplývajúcich, alebo (b) do odvolania môjho súhlasu so
spracovaním poskytnutých osobných údajov, a to podľa toho, čo nastane skôr.
Spoločnosť spracováva osobné údaje v súvislosti s ponukou a poskytovaním Služieb.
Poskytnutie osobných údajov za účelom ich spracovania, opísané v tomto súhlase je
dobrovoľné a je odôvodnené snahou o efektívnu ponuku a poskytovania Služieb Spoločnosti
a efektívny výkon a plnenia všetkých práv a povinností vznikajúcich v súvislosti s plnením
zmlúv uzatvorených so Spoločnosťou ako dodávateľom Služieb.
Podpisom tohto súhlasu beriem výslovne na vedomie a súhlasím s tým, že osobné údaje,
ktoré o mne Spoločnosť spracováva, môžu byť odovzdané takým tretím osobám, ktoré sa
priamo alebo nepriamo podieľajú na ponuke alebo poskytovaní Služieb, a to za účelom av
rozsahu, ktorý je nevyhnutný alebo užitočný pre ponúkanie a poskytovanie Služieb. Ak dôjde
k odovzdaniu osobných údajov opísaných v tomto odseku, zabezpečí Spoločnosť, aby pri
spracovaní či inom nakladaní s odovzdanými osobnými údajmi bola vždy rešpektovaná a
zachovaná úroveň ich ochrany, zaručená Nariadením a Zákonom.

Podpisom tohto súhlasu beriem na vedomie, žemám právo tento súhlas so
spracovanímosobných údajov kedykoľvek odvolať, pričom odvolaním súhlasu nie je dotknutá
zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúce z udeleného súhlasu pred jeho
odvolaním.
Ďalej beriem na vedomie, že v prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov je
Spoločnosť povinná všetky osobné údaje spracovávané o mojej osobe vymazať. To neplatí
len v prípadoch výslovne ustanovených v čl. 17 ods. 3 Nariadenia. V prípade, že odvolám svoj
súhlas so spracovaním osobných údajov, som si vedomý / -a všetkých priamych i nepriamych
dôsledkov, ktoré toto odvolanie spôsobuje, a som s nimi uzrozumený / -a.
Podpisom tohto súhlasu beriem na vedomie, žemám právo požadovať od správcu prístup
kosobným údajom týkajúcim sa mojej osoby, právo na opravu nepresných osobných údajov
či doplnenie neúplných osobných údajov spracovávaných o mojej osobe. Ďalej beriem na
vedomie, že mám právo tiež na vymazanie osobných údajov spracovávaných o mojej osobe,
prípadne aj právo na obmedzenie ich spracovania a, ak je to technicky možné a
uskutočniteľné, aj právo na vylúčenie ich prenosnosti. Spoločnosť je povinná poskytnúť mi na
žiadosť kópiu spracúvaných osobných údajov v papierovej alebo elektronickej forme. V
prípade žiadosti o ďalšie kópie spracúvaných osobných údajov v papierovej forme beriem na
vedomie, že Spoločnosť je oprávnená účtovať si primeraný poplatok na úhradu
administratívnych nákladov.
Podpisom tohto súhlasu beriem na vedomie a súhlasím, že osobné údaje, ktoré o mne
Spoločnosť spracováva, budú spracovávané nie/výhradne formou automatizovaného
spracovania, a to vrátane tzv. Profilovania (použitie osobných údajov na hodnotenie
niektorých osobných aspektov fyzickej osoby a rozboru týkajúceho sa jej preferencií,
záujmov, spoľahlivosti atď.).
Podpisom tohto súhlasu beriem na vedomie, že mám právo namietať proti spracovaniu
mojich osobných údajov na účely priameho marketingu. Ak podá túto námietku, beriem
navedomie, že moje osobné údaje už pre tieto účely nebudú ďalej spracovávané.
Podpisom tohto Súhlasu beriem na vedomie a súhlasím s tým, že osobné údaje, ktoré o mne
Spoločnosť spracováva, môžu byť v rámci ich spracovanie premiestnené do ďalších krajín EÚ
s tým, že pri akomkoľvek zaobchádzaní s týmito údajmi bude vždy rešpektovaná úroveň
ochrany zaručená Nariadením a zákonom.
Podpisom tohto súhlasu beriem na vedomie, že v prípade porušenia Nariadenia mám právo
podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania mojich osobných údajov na Úrad pre ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky popr. príslušnému dozornému orgánu v inom
členskom štáte EÚ.
Podpisom tohto súhlasu beriem na vedomie, že kontaktnými údajmi Spoločnosti sú:
adresa pre doručovanie
PROFIPAINT s.r.o., 900 86 Budmerice 161
e- mailová adresa
profipaint@profipaint.sk
a telefónne číslo
+421903404131.
Spoločnosť nemá poverenca pre ochranu osobných údajov, pretože nespĺňa podmienky,
podľa ktorých Nariadenie jeho vymenovanie Spoločnosťou požaduje.
Podpisom tohto súhlasu beriem na vedomie, že v prípade, ak je pravdepodobné, že určitý
prípad porušenia zabezpečenia Spoločnosťou uchovávaných osobných údajov bude mať za

následok vysoké riziko pre moje práva a slobody, Spoločnosť ma o takomto porušení
vyrozumie bez zbytočného odkladu.
Podpisom tohto súhlasu potvrdzujem, že som bol Spoločnosťou poučený o všetkých právach,
ktoré mi v súvislosti so spracovaním osobných údajov vyplývajú z Nariadenia a Zákona.
Tento súhlas udeľujem na dobu 5 rokov.
v: _______________________
dňa: _______________________
_______________________
PODPIS

