
 
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
verzia č. 1, 25.05.2018 

 
V súlade s Nariadením 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 ) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších prepisov 

 
týmto udeľujem spoločnosti 
 
HÍLEK a spol. , a.s., Vajanského 24, Senica 905 01, IČO: 36239542, zapísanom v Obchodnom registri Okresného 
súdu v Trnave, oddiel: Sa, vložka číslo: 10170/T,  ako prevádzkovateľovi osobných údajov 
 
súhlas so spracúvaním osobných údajov v nasledujúcom rozsahu:  
meno, priezvisko, mailová adresa, telefónne číslo   
 
Súhlas udeľujem na marketingové služby (zasielanie newslettra sms správy spoločnosti HÍLEK a spol., a.s., účasť 
v súťažiach, zasielanie obchodných ponúk),a to na dobu 8 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. 
 
Zaškrtnutím súhlasu udeľujete prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v uvedenom 
rozsahu, na uvedenú dobu, na konkrétny účel / účely. Ako dotknutá osoba som oprávnená svoj súhlas viazaný ku 
konkrétnemu účelu kedykoľvek odvolať e-mailom na hilek.gdpr@hilek.sk. Prevádzkovateľ po uplynutí doby platnosti 
súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a 
likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.  
 
Bol som oboznámený s tým, že moje osobné údaje v rozsahu bod.č.1, budú poskytnuté nasledujúcemu príjemcovi - 
spoločnosti HÍLEK a spol., a. s., so sídlom Vajanského 24, Senica 905 01, IČO: 362 395 42, zapísanom 
v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sa, vložka číslo: 10170/T. 
Súčasne som bol upovedomený o tom, že spracúvanie v oblasti marketingových služieb a zisťovania spokojnosti 
zákazníkov bude vykonávať spoločnosť HÍLEK a spol., a .s., so sídlom Vajanského 24, Senica 905 01. 
 
V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov mám ako  dotknutá osoba nasledujúce práva:  
a) právo na prístup k osobným údajom,  

b) právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,  

c) právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,  

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  

e) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,  

f) právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v 
štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,  
g) právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  
 
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých 
osôb, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému 
účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v 
elektronickej a listinnej forme v súlade s dobrými mravmi a prijatými vhodnými technickými a organizačnými opatreniami 
zaisťuje ich bezpečnosť, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo 
akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.  

 
Vo veci spracúvania osobných údajov sa ako dotknutá osoba môžem obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu 
osobných údajov, a to prostredníctvom emailovej adresy hilek.gdpr@hilek.sk alebo písomne, na adresu spoločnosti 
HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica 905 01.  

 
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácií. Získané údaje 
nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. 

 
Tento súhlas ako právny základ spracúvania osobných údajov udeľujem slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, nie pod 
nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. 
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