Kontaktné centrum
denne od 6:30 do 18:30
18 211, +421 2 5542 2734
info@slovaklines.sk

Slovak Lines Express, a.s.
Bottova 7, 811 09 Bratislava
Slovenská republika
IČO 44 667 345, DIČ 2022792464
IČ DPH SK2022792464

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely
V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním, správou a uchovaním mojich osobných údajov
(v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo) spoločnosťou Slovak Lines Express, a.s. so sídlom Bottova 7, 811 09 Bratislava,
IČO 44667345 za účelom zasielania marketingových informácii o produktoch a službách a to prostredníctvom elektronickej pošty,
telefonicky alebo krátkymi SMS správami. Svoj súhlas dávam na dobu 5 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek
odvolať pred uplynutím danej lehoty a to písomnou formou.
Beriem na vedomie / súhlasím s tým, že:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)

(vi)

Mám právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
Mám právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania
osobných údajov, právo namietať spracúvanie a prenosnosť osobných údajov;
Mám právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820
07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, t.č: +421 /2/ 3231 3214 v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov
poskytnutých spoločnosti Slovak Lines Express, a.s. na základe tohto súhlasu;
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek písomne
odvolať.
Odvolať súhlas alebo využiť práva uvedené vyššie je možné prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na aktuálnu adresu
Prevádzkovateľa uvedenú v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo zaslaním e-mailu na adresu dpo@slovaklines.sk.
Pri zasielaní noviniek prostredníctvom elektronickej pošty je možné svoj súhlas odvolať aj elektronicky a to kliknutím na
odhlásenie sa, ktoré sa nachádza v tele správy. V prípade odvolania súhlasu musia byť príslušné osobné údaje bez zbytočného
odkladu blokované a pri prvej možnej príležitosti vymazané alebo inak zlikvidované.
Osobné údaje budú z dôvodu dodržania všetkých zákonných a zmluvných povinností Prevádzkovateľa, poskytnuté v
nevyhnutnom rozsahu aj tretím stranám podieľajúcim sa na zabezpečovaní činnosti Prevádzkovateľa v súvislosti s ktorou sú
Osobné údaje podľa tohto súhlasu spracúvané

