
SÚHLASSO ZASIELANÍM OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A SPRACOVANÍM OSOBNÝCH 
ÚDAJOV 

 
podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v znení neskorších prepisov, a podľa 

čl. 28 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov 
a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej 

tiež len ako "GDPR") 
 
1. Súhlasím s tým, aby mi spoločnosť  
 

Iveco Czech Republic, a. s., IČ: 48171131, so sídlom Dobrovského 74, Pražské 
Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri 
vedenom Krajským soudem v Hradci Králové, Česká republika, oddiel B., vložka 936, 
ako prevádzkovateľ informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, 
(ďalej len „správca“) 
 

zasielala informácie a obchodné oznámenia, reklamné a propagačné oznámenia, t.j. najmä 
informácie týkajúce sa ponúkania výrobkov alebo služieb správcu, reklamy či nabádajúce k 
návšteve internetových stránok správcu či informácie určené k priamej či nepriamej podpore 
tovarov alebo služieb alebo imidžu správcu (ďalej len "obchodné oznámenie "). 
 
2. V súlade s čl. 7 GDPR týmto výslovne udeľujem vyššie uvedenej spoločnosti, ako správcovi 
osobných údajov, svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných pre 
zasielanie obchodných oznámení, a to na účely ich zaradenia do príslušnej marketingovej 
databázy a pre účely zasielania takýchto obchodných oznámení. V súlade s predchádzajúcou 
vetou budú spracované tieto osobné údaje: 
 

- meno a priezvisko 
- adresa elektronickej pošty (email) 
- telefónne číslo 
- údaje o vozidle 

 
3. Súhlas so zasielaním informácií a obchodných oznámení a so spracovaním osobných údajov 
udeľujem dobrovoľne, a to na dobu neurčitú. Zároveň beriem na vedomie, že mám právo tento 
súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať, a to buď prostredníctvom elektronických komunikačných 
prostriedkov na webových stránkach príslušného správcu, či prostredníctvom emailu 
uvedeného v príslušnom obchodnom oznámení. 
 
4. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom 
avšak nebude dochádzať k profilovaniu. 
 
5. Osobné údaje poskytnuté na základe tohto súhlasu nebudú poskytnuté ani odovzdané 
žiadnej tretej strane okrem zmluvných sprostredkovateľov a príjemcov osobných údajov 
zaisťujúcich pre správcu prípravu a rozosielanie obchodných oznámení. Ich zoznam je k 
dispozícii na základe žiadosti uplatnenej u správcu. 
 
6. Beriem na vedomie, že udelenie tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov a so 
zasielaním obchodných oznámení v celom svojom rozsahu nie je podmienkou, ktorá by sama 
o sebe znemožňovala vykonanie registrácie, poskytnutie tovaru alebo služby. 
 
7. Beriem na vedomie, že mám právo po správcovi osobných údajov požadovať: 
 

- informáciu, či správca moje osobné údaje spracúva, a ak áno, v akom rozsahu,  
- prístup k mojim osobným údajom, ktoré správca spracováva, vrátane poskytnutia ich 

kópie, 
- opravu nesprávnych údajov, ktoré sa ma týkajú, 
- vymazanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú, z dôvodov ustanovených v čl. 17 

GDPR, 



- obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa ma týkajú, z dôvodov 
ustanovených v čl. 18 GDPR, 

- získať osobné údaje, ktoré sa ma týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a 
strojovo čitateľnom formáte. 
 

 
Všetky svoje práva je možné uplatniť písomne na hore uvedenej adrese príslušného 
správcu či elektronicky na adrese uvedenej na webovej stránke správcu. 

 
 
 
 


