
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

Týmto, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, všeobecné 

nariadenie o ochrane osobných údajov, udeľujem súhlas: 

 

spoločnosti NaniNails s.r.o, IČ: 293 91 920, so sídlom Baška 278, 739 01 Baška, vedenej na 

registrovom súde v Ostrave, spisová značka C 38419, e-mail info@naninails.sk tel. +421 948 

482 122 (ďalej len " Spoločnosť“), 

 

aby spracovávala osobné údaje o mojej osobe, a to moje meno, priezvisko, e-mailovú 

adresu, telefónne číslo a údaje o vykonaných objednávkach. 

 

Tieto osobné údaje budú spracovávané na právnom základe udeleného súhlasu, a to za 

účelom zasielania reklamných oznámení, ponuky tovaru a služieb Spoločnosti, a to aj v 

podobe personalizovaných oznámení zakladajúcich sa na hodnotení spracovávaných 

osobných údajov. 

 

Spoločnosť bude spracovávať poskytnuté osobné údaje v elektronickej podobe 

automatizovaným spôsobom. Spoločnosť je oprávnená sprístupniť poskytnuté osobné údaje 

tretej osobe, a to vrátane odovzdania osobných údajov do tretích krajín. Kategóriou 

príjemcov, ktorým budú osobné údaje odovzdané, sú spracovatelia, ktorých Spoločnosť 

využíva k naplneniu účelu vymedzenému vyššie. 

 

Beriem na vedomie, že na základe udeleného súhlasu so spracovaním vymedzených 

osobných údajov mám nasledujúce práva: 

- právo na prístup k osobnému údaju, ktorý o mne Spoločnosť spracováva, 

- právo na opravu osobného údaja, 

- právo na vymazanie osobného údaja, 

- právo na obmedzenie spracovania osobného údaja, 

- právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobného údaja, 

- právo na prenosnosť osobného údaja. 

 

Ďalej beriem tiež na vedomie, že mám: 

 

- právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať, urobiť tak môžem prostredníctvom 

elektronického podania na vyššie uvedenú e-mailovú adresu Spoločnosti, 

- právo podať sťažnosť na spracovanie osobného údaja u dozorného úradu, teda 

Úradu pre ochranu osobných údajov. 

 

Poskytnuté osobné údaje bude Spoločnosť spracovávať po dobu neurčitú, a to až do 

odvolania udeleného súhlasu alebo do pominutia účelu, pre ktorý bol súhlas udelený. 

 

Vyhlasujem, že som sa zoznámil/a s informáciami o spracovaní mojich vyššie uvedených 

osobných údajov, a že tento súhlas so spracovaním osobných údajov tak udeľujem 

informovane, slobodne, ničím nepodmienene a dobrovoľne. 


