
Súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov  

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním  mojich osobných údajov za účelom 
kontaktovania ma. Súhlas udeľujem na moje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, email. 

Udelením súhlasu prehlasujem, že som dovŕšil/a 16 rokov veku. 

          SÚHLASÍM 

Viac 
Informácie podľa § 19 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších právnych predpisov a článku 13  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A 
RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

1. Identifikačné údaje  

1)    Prevádzkovateľom  osobných údajov je : 

        (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

2. Zoznam osobných údajov  a účel spracúvania osobných údajov  

1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje:  meno a priezvisko, email 

2) Účel spracovávania osobných údajov:  kontaktovanie zákazníka 
3. Právny základ spracúvania osobných údajov 

Súhlas dotknutej osoby 

5. Doba uchovávania osobných údajov 

1) Osobné údaje sa uchovávajú na dobu neurčitú, do odvolania súhlasu dotknutou osobou.  

6. Poučenie o právach dotknutej osoby 

1)          Dotknutá osoba ma právo na základe písomnej žiadosti, ktorá bude zaslaná 

elektronickou poštou alebo listovou zásielkou:  

a) vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej 

spracúvané, 

b) požadovať výmaz svojich osobných údajov 

c) žiadať o obmedzenie spracúvania  jej osobných údajov,  

d) namietať spracúvanie osobných údajov,  

e) požiadať o prenos osobných údajov, 

2) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže 

podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 zákona 

č. 18/2018 Z.z.  

3) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže 

uplatniť zákonný zástupca.  

4)   Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť 

blízka osoba. 

Obchodné meno: HURLEX s. r. o.

Sídlo: Werferova 1, 040 11 Košice

IČO: 45354669

Štatutárny orgán: Ing. Marek Krupár,  konateľ spoločnosti

Spoločnosť zapísaná: OR OS Košice I, odd. Sro, vl. č. 25376/V



7. Mlčanlivosť  

1)   Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Jeho 

mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. 

8. Zverejnenie osobných údajov 
 1)    Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje.      

  


