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SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. (ďalej len
„Súhlas“)
Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov Soňa Greksáková – Šíp, Divadelná 5, 036 01
Martin (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a to:
v rozsahu:
(a) bežné osobné údaje: fotografie
(b) Curriculum vitae
pre účel:
(a) Fotografie - vytváranie, ukladanie, zverejňovanie, na účely propagácie prevádzkovateľa a jeho
činnosti pre zvýšenie ďalšieho predaja
(b) Sprostredkovanie sprievodcovskej a delegátskej činnosti.
po dobu:
(a) 5 rokov
(b) neobmedzene
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva iba
na základe tohto Súhlasu. Nemám žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas
mám právo kedykoľvek odvolať. Ak tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.
Podpis Dotknutej Osoby:

________________________________

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH
Poskytnuté osobné údaje budeme poskytovať ďalším príjemcom, a to poskytovateľom služieb
cestovného ruchu. Dôvodom tohto zdieľania je sprostredkovanie sprievodcovskej a delegátskej
činnosti.
Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať do krajiny mimo EHS a/alebo poskytovať
medzinárodnej organizácii.
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Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať
prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa, uvedenú v hlavičke tohto
Súhlasu.
Ďalej máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov,
ak sú podľa Vás nesprávne, máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému
prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás a máte právo žiadať o výmaz
svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.
Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky.
Pre viac informácií navštívte: http://kurzsprievodca.sk/
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