SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

Odoslaním tohto kontaktného formulára dávam svoj výslovný súhlas, aby spoločnosť SWAN Mobile, a. s . (ďalej len
„Podnik“) po prijatí kontaktného formulára spracúvala moje osobné údaje (v rozsahu osobných údajov uvedených v
tomto kontaktnom formulári) za účelom vypracovania a zasielania marketingových ponúk produktov a služieb
poskytovaných tretími osobami patriacimi do skupiny Podniku zverejnenými na webovej stránke Podniku: spoločnosť
SWAN, a.s., so sídlom Landererova 12, 811 09Bratislava, IČO: 35 680 202, spoločnosť internet.sk, a. s., so sídlom Borská
6, 841 04 Bratislava, IČO: 47 709 537, a to telefonicky, faxom, prostredníctvom SMS, elektronickej pošty, poštou alebo
iným primeraným spôsobom. Tento súhlas udeľujem na dobu jedného (1) roka od dátumu jeho udelenia. Beriem na
vedomie, že tento súhlas mám právo kedykoľvek odvolať, avšak nie spätne, spôsobmi uvedenými nižšie.
Beriem na vedomie, že Podnik spracúva moje osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
„Nariadenie“) sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje v mene
Podniku v rozsahu a za podmienok dohodnutých s Podnikom. Zoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné
údaje
v
mene
Podniku
je
uverejnený
na
webovej
stránke
https://www.4ka.sk/media/docs/Zoznam_sprostredkovatelov_SWAN_Mobile.pdf a je priebežne aktualizovaný.
Odoslaním tohto formulára zároveň potvrdzujem, že som bol informovaný o nasledovných skutočnostiach podľa
Článku 13 Nariadenia:


identifikačné údaje Podniku sú uvedené v zápätí tohto súhlasu, kontaktný telefonický údaj Podniku: 0950
950 950,



kontaktné údaje osoby zodpovednej v Podniku za ochranu osobných údajov: dpo@swanmobile.sk, poštová
adresa: Landererova 12,811 09 Bratislava,



účel spracúvania osobných údajov je zasielanie marketingových ponúk produktov a služieb poskytovaných
Podnikom, osobami patriacimi do skupiny Podniku alebo osobami, ktoré majú postavenie sprostredkovateľov,



v rámci spracúvania osobných údajov Podnikom môže dochádzať k prenosu osobných údajov do Indickej
republiky, pričom Podnik ubezpečuje dotknutú osobu, že pre prípad prenosu do tretích krajín prijal primerané
záruky ochrany prenášaných osobných údajov a súkromia a základných práv a slobôd dotknutej osoby v súlade
s príslušnými právnymi predpismi, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Podniku,



doba uchovávania osobných údajov je jeden (1) rok od dátumu udelenia tohto súhlasu,



mám právo:
(i)
požadovať od Podniku prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,
(ii)
na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,
(iii)
na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,
(iv)
na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,
(v)
namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia, a
(vi)
na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,



mám právo kedykoľvek odvolať tento súhlas doručením písomného odvolania poštou na adresu sídla Podniku
zapísanú v Obchodnom registri alebo doručením správy elektronickej pošty s odvolaním tohtosúhlasu na
adresu elektronickej pošty suhlasy@swanmobile.sk,



ako dotknutá osoba mám právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia,



získavanie osobných údajov na marketingové účely nie je zákonnou požiadavkou, ale obchodnou požiadavkou
Podniku a nie som povinný poskytnúť na tento účel Podniku žiadne svoje osobné údaje.

