Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov
poskytnutý v súvislosti so záujmom o poskytovanie služieb, dodávok alebo uzatvorením zmluvy
s prevádzkovateľom Tlapnet SK, a.s.
(ďalej len „Súhlas“)

Účel: predzmluvný vzťah (obchodný)
Meno a priezvisko :.............................................

Priezvisko:............................................................................

Bydlisko :................................................................................................

□ Áno

Dátum narodenia : .......................

Prajem si dostávať informácie o ponukách, novinkách a aktualitách prevádzkovateľa.
Udelený súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

V súlade s ustanovením § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nariadením
EÚ 2016/679 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odoslaním dobrovoľne súhlasím so spracúvaním
mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa,
telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a
využívaní produktov a služieb Poskytovateľa, ktoré budú spracúvané v jeho informačných systémoch a na
účely ako sú uvedené v záhlaví tohto súhlasu.
Súhlas dávam prevádzkovateľovi - Tlapnet SK, a.s.. Súhlas je daný na dobu neurčitú. Zároveň beriem na
vedomie, že :
•
tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu a to písomne zaslaním listu na adresu
prevádzkovateľa, alebo poslaním e-mailu na adresu: info@tlapnet.sk,
•
moje osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť svojim sprostredkovateľom za podmienok
stanovených zákonom,
•
mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa mojej osoby a
právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu,
ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov SR,
•
prevádzkovateľ deklaruje prijatie vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie a
preukázanie toho, že spracúvanie mojich osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom a prijaté
opatrenia prevádzkovateľ podľa potreby aktualizuje.
Potvrdzujem, že prevádzkovateľ naplnil svoju informačnú povinnosť smerom k ochrane osobných údajov a
oboznámil som sa s informáciami prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov pre mňa ako dotknutú osobu
ako je tiež uvedené na jeho webovom sídle. *

V...................................dňa ..........................

Podpis Klienta: ...................................................................

* Prevádzkovateľ poskytuje k uvedenému súhlasu aj písomnú informáciu o ochrane osobných údajov pre
dotknutú osobu.

