Prihlásením sa k odberu obchodných informácií (newsletter) potvrdzujem, že som dovŕšil/a 16 rokov a ako
dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, email, telefónne číslo (ďalej aj „Osobné údaje“), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, spoločnosti
TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, IČO: 36 865 877, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4922/B („Spoločnosť“), ako
prevádzkovateľovi.
Súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľujem na účel priameho marketingu, ktorý zahŕňa oslovovanie
dotknutých osôb s marketingovými ponukami Spoločnosti. Som si vedomá/ý, že právnym základom
spracúvania Osobných údajov na uvedený účel je môj súhlas. Tento súhlas udeľujem na dobu od jeho udelenia
do uplynutia 3 rokov.
Spoločnosť môže poveriť spracovaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov.
Sprostredkovateľmi spoločnosti sú napríklad osoby, ktoré pre spoločnosť zabezpečujú výkon niektorých
marketingových aktivít, externí predajcovia, poradenské spoločnosti alebo iné služby.
Týmto tiež prehlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie a zároveň som bola/bol poučená/ý a som si
vedomá/ý svojich práv podľa platných a účinných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov,
a to zahŕňajúc: (i) právo požadovať od Spoločnosti prístup k Osobným údajom, (ii) právo na opravu Osobných
údajov, (iii) právo na vymazanie Osobných údajov; (iv) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (v)
právo namietať spracúvanie Osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť Osobných údajov, a taktiež (vii) právo
podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky. Potvrdzujem, že Spoločnosť ma informovala o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane
poučenia o právach dotknutej osoby na svojom webovom sídle.
Zároveň súhlasím, aby povinnosť Spoločnosti informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom
tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle Spoločnosť.
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že súhlas poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomá/ý toho, že
udelený súhlas so spracúvaním Osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to napríklad týmito spôsobmi:
kedykoľvek a bezplatne zakliknutím na príslušný link nachádzajúci sa v každom newsletteri; prostredníctvom emailu: info@pharospark.sk; alebo aj poštou na adrese sídla Spoločnosti, a to na nasledovnej adrese: Dvořákovo
nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava. Týmto potvrdzujem, že som si vedomá/ý toho, že odvolanie súhlasu nemá vplyv
na zákonnosť spracúvania Osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb spojených s elektronickým
newsletterom. Prihlásením sa k odberu elektronických newsletterov zároveň potvrdzujem, že som sa
oboznámil/oboznámila s informáciami o spracúvaní osobných údajov Spoločnosti pre marketingové účely
a porozumel(a) som im v celom rozsahu.

