
Súhlas 

dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov 

V prípade, že vyznačíte súhlas s poskytnutím a spracovaním uvedených osobných 
údajov potvrdzujete, že Vám boli v zmysle a v rozsahu článku 13 Nariadenia Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) 
prevádzkovateľom poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov, že ste boli 
poučený o právach a povinnostiach dotknutej osoby a súhlasíte so spracovaním Vašich 
osobných údajov meno, priezvisko, e-mailová adresa, (ďalej len „osobné údaje“) 
prevádzkovateľom: 

 
Marcela Jurigová – MARCELKA STYLE, Raková 1053, 023 51 Raková, Slovensko, 
IČO: 47656573 (ďalej len „prevádzkovateľ“), na účel: marketingové činnosti 
(zasielane direct mailov, noviniek). Súhlas sa vzťahuje na všetky spracovateľské 
činnosti vykonávané s osobnými údajmi na ten istý účel. 

 
Vaše osobné údaje budem spracovávať do doby, než vyjadríte nesúhlas so zasielaním 
direct mailov, noviniek alebo podáte námietku proti tomuto spôsobu spracúvania 
osobných údajov. 

 
Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese Prevádzkovateľa alebo 
zaslaním e-mailu, na e-mailovú adresu info@stylnamieru.sk 

 
Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení GDPR právo požadovať od 
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich 
opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti 
spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Bližšie sú práva dotknutej osoby 
upravené v článku 15 až 23 Nariadenia GDPR a na stránke Prevádzkovateľa 
http://www.stylnamieru.sk 

 

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže 
dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania 
jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné 
údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: info@stylnamieru.sk alebo 
písomne na adresu Prevádzkovateľa s označením: „zodpovedná osoba GDPR“. 

 
Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby nezverejňuje a neuskutočňuje ich prenos 
do tretích krajín. 

 
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v 
rozpore s Nariadením GDPR môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, 
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo na inom dozornom orgáne v súlade s článkom 77 
Nariadenia GDPR. 

 
Dotknutá osoba potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku, že sú 
pravdivé a súhlasí s ich využitím k vymedzenému účelu. 
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Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona 

 
Právo na prístup 

 
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj 
na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. 

 
Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, 
pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií 
požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude 
technicky možné. 

 
Právo na opravu 

 
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť 
informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme 
sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto 
informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

 
Právo na vymazanie 

 
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak 
osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného 
účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých 
relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo 
znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť. 

 
Právo na obmedzenie spracúvania 

 
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše 
osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás 
máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje 
nepotrebujeme využívať. 

 
Právo na prenosnosť údajov 

 
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám 
poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len 
osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, 
ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

 
Právo namietať 

 
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych 
oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod 
na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

 
Právo podať sťažnosť 



Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane 
uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. 
Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. 

 
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje 
spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, 
ktorým      je      Úrad      na      ochranu      osobných      údajov       Slovenskej  
republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: 
+421 /2/ 3231 3214; E-mail: s statny.dozor@pdp.gov.sk. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás 

môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby. 
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