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SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  
OBCHODNO-MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA 

 

Udeľovaný v súlade s čl. 6 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Naradenie GDPR“). 

 

PREVÁDZKOVATEĽOM je spoločnosť, ktorá spracúva údaje dotknutej osoby: 

- SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, IČO : 44 407 793 (ďalej len „SRA“). 

 

DOTKNUTOU OSOBOU je fyzická osoba, ktorá súhlasí so spracúvaním jej osobných údajov na účely obchodno-
marketingovej komunikácie (ďalej len „dotknutá osoba“). 

 

AKO BUDEME OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAŤ? 

1. Po udelení súhlasu bude spoločnosť SRA spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, 
priezvisko, kontaktné údaje, informácie súvisiace s prevádzkou užívateľského profilu, informácie súvisiace 
so zakúpeným produktom a/alebo službou, prípadne informácie o  účasti na akciách organizovaných 
spoločnosťou SRA. 

2. Účelom spracúvania osobných údajov je kontaktovanie a poskytovanie obchodno-marketingových 
informácií, upozornení a/alebo oznamov o konaní akcií a/alebo o tovaroch a službách ponúkaných 
spoločnosťou SRA, a to formou elektronickej komunikácie (telefonicky, SMS/MMS/e-mail a pod.) ako aj 
formou zasielania písomností na vyššie uvedené kontaktné údaje a využitia uvedených osobných údajov 
SRA na účely marketingovej komunikácie.  

3. Cielenie obchodno-marketingovej komunikácie je vykonávané v minimálnom rozsahu a to zvyčajne len na 
základe prvotných informácií o záujme dotknutej osoby (napr. záujem o produkty alebo služby „AUTO“ 
alebo o služby „MOTO“ „CARTING“ a pod.) 

4. Spoločnosť SRA bude osobné údaje spracúvať po dobu nevyhnutnú na účely uvedené v tomto súhlase, 
pričom platnosť tohto súhlasu je najviac 5 rokov.  

5. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: súdom a orgánom činným v trestnom konaní, 
dozorným orgánom, advokátom, poštovému podniku, poskytovateľom IT služieb a zmluvne povereným 
sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti SRA. 

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

1. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné. Neposkytnutím údajov, prípadne po 
odvolaní / skončení platnosti súhlasu nebude možné dotknutej osobe zasielať obchodno-marketingové 
informácie. 

2. Dotknutá osoba je osobitne informovaná, že má právo kedykoľvek tento svoj súhlas odvolať. Odvolanie 
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

3. Bližšie a aktuálne informácie o právach sú zverejňované v dokumente: „PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY“ 

4. Aktuálne a podrobnejšie informácie k spracúvaniu osobných údajov vykonávané spoločnosťou SRA sú 
dostupné na webovom sídle spoločnosti SRA v podsekcii určenej zverejňovaniu informácií k spracúvaniu 
osobných údajov (GDPR). 

 

Platnosť znenia súhlasu od 01.12.2019 

 

 

 

https://new.slovakiaring.sk/sk/gdpr
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