SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.

UDELENIE SÚHLASU

Týmto udeľujem spoločnosti SERVIS CLIMAX a.s., IČO: 253 52 628, so sídlom Vsetín, Jasenice
1253, PSČ: 755 01, zapísanej v OR vedenom Krajským súdom v Ostrave pod sp. zn. B 3231, súhlas so
spracovaním mojich osobných údajov.
2.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA – SERVIS CLIMAX a.s.

SERVIS CLIMAX a.s.
IČO: 253 52 628
so sídlom Vsetín, Jasenice 1253, PSČ: 755 01
zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Ostrave pod sp. zn. B 3231
https://www.climax.cz/
e-mail: climax@climax.cz
tel.: 800 100 967
(ďalej aj je len ako „Prevádzkovateľ“)
3.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sa spracúvajú s cieľom poskytovať informácie o produktoch Prevádzkovateľa zo strany
Prevádzkovateľa v prospech dotknutej osoby. Informáciami o produktoch Prevádzkovateľa sa rozumejú
najmä technické podklady, výkresy či fotografie.
Osobné údaje sa spracúvajú na základe tohto súhlasu.
4.

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v rozsahu:
a)
b)
c)
d)
5.

meno a priezvisko;
sídlo;
e-mail;
telefónne číslo.
OBDOBIE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obdobie spracovania osobných údajov je pätnásť rokov od udelenia súhlasu.

6.

INFORMÁCIE
INFORMÁCIE

O PRÍPADNÝCH

PRÍJEMCOCH

A

ÚMYSLE

POSKYTNÚŤ

Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne fyzickej alebo
právnickej osobe, orgánu verejnej moci ani inému subjektu a neposkytuje ich žiadnym tretím osobám.
Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácii.
7.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba berie na vedomie, že má právo vziať súhlas kedykoľvek späť, požadovať po
Prevádzkovateľovi informácie o rozsahu údajov Prevádzkovateľom spracúvaných, vyžiadať si prístup
k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, a ďalej právo požiadať o vymazanie týchto
osobných údajov. Ďalej je dotknutá osoba oprávnená vzniesť námietku proti spracovaniu osobných
údajov. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov
je dotknutá osoba oprávnená obrátiť sa na Prevádzkovateľa alebo dozorný orgán, a to Úrad na ochranu
osobných údajov. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola dostatočne oboznámená so svojimi právami
týkajúcimi sa spracovania osobných údajov, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú
Prevádzkovateľovi poskytované dobrovoľne.

