
 

Súhlas 

 

so spracovaním osobných údajov na účely ankety 

 

 

 

Týmto v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov) vyjadrujem súhlas s tým, aby spoločnosť crooce.com – 

the internet company, s.r.o., so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 45913/B (ďalej len Spoločnosť) 

spracovávala moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty a ďalšie údaje a 

informácie týkajúce sa mojej osoby získané v súvislosti s vyplnením anketového formuláru za účelom: mojej 

účasti v ankete, vyhodnotenia ankety a následného zlosovania o vecné ceny.  

 

Súhlas udeľujem dobrovoľne a slobodne s platnosťou súhlasu na obdobie 3 mesiacov odo dňa jeho 

poskytnutia.  

 

Beriem na vedomie, že: 

 

a) moje osobné údaje poskytnuté za vyššie uvedeným účelom nebudú poskytované ani sprístupňované 

tretím stranám, 

b) moje osobné údaje poskytnuté za vyššie uvedeným účelom nebudú zverejňované, 

c) moje osobné údaje poskytnuté za vyššie uvedeným účelom nebudú prenášané do tretích krajín, 

d) súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na adresu Spoločnosti. 

 

Zároveň prehlasujem, že som bol oboznámený so svojimi právami ustanovenými v § 28 zákona o ochrane 

osobných údajov, a to najmä s právom od Spoločnosti na základe písomnej žiadosti vyžadovať: 

 

a) potvrdenie, či Spoločnosť spracováva/nespracováva moje osobné údaje, 

b) v zrozumiteľnej forme informácie o spracovávaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu 

ustanovenom Zákonom o ochrane osobných údajov, 

c) v zrozumiteľnej forme informácie o zdroji, z ktorého Spoločnosť získala moje osobné údaje, 

d) v zrozumiteľnej forme zoznam mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, 

e) opravu alebo likvidáciu mojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú 

predmetom spracovávania, 

f) likvidáciu mojich osobných údajov, ktorých účel spracovávania sa skončil,  

g) likvidáciu mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania, ak došlo k porušeniu zákona, 

h) blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. 

 


