
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základné zhrnutie
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 ruší 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 týmto udeľujete
fyzickej osobe Ing. Jaroslavovi Bubelínymu (ďalej len „správca“) ako prevádzkovateľovi osobných údajov súhlas so spracúvaním
osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefón. Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate pre účely
činností autoškoly v zmysle zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zasielania obchodných
ponúk (marketingových akcií) pre iné marketingové aktivity voči Vašej osobe. Tento súhlas ako právny základ spracúvania osobných
údajov nám udeľujete slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, nie pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Te nto Váš
súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné ponuky Vám tak nebudú ďalej zasielané.  Podrobnejšie informácie o spracovaní
Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

1.Totožnosť a kontaktné údaje správcu  

  Správcom Vašich osobných údajov je fyzická osoba Ing. Jaroslav Bubelíny, zo sídlom Rudohorská 6447/24 Banská Bystrica, IČO:    

   41387872, elektronická pošta bubeliny@centrum.sk, tel: +421 910 797918 (ďalej len „správca“)

2.Právny základ spracovania osobných údajov  
Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný správcovi v zmysle čl.6 odst. 1 písm. a) Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti zo spracovaním osobných údajov o voľnom pohybe
týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej „nariadenie“), zákon č. 93/2005
Z. z. o  autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 387/2015 Z.z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej
doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a iná s tým súvisiaca legislatíva. 

3.Účel spracovania osobných údajov  
  Účelom spracovania Vašich osobných údajov je evidencia uchádzačov o činnosti autoškoly v zmysle zákona č. 93/2005 Z. z. o   
  autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zasielanie obchodných ponúk a iných marketingových aktivít správcom voči 
  Vašej osobe a evidencia . Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4.Doba uloženia osobných údajov  
Obdobie počas ktorého budú Vaše osobné údaje  správcom uložené je 10 rokov najdlhšie však do odvolania  Vášho súhlasu so
spracovaním osobných údajov(pre tento účel spracovania).

5.Ďalší príjemcovia osobných údajov  
 Ďalší príjemcovia Vašich osobných údajov budú len orgány štátnej správy v zmysle platnej legislatívy týkajúcej sa činnosti autoškôl. 

  Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácií.

6.Práva subjektov poskytovaných údaje  
Za podmienky stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo 
výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenia pri ich spracovaní, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich 
osobných údajov a ďalej právo preniesť Vaše osobné údaje.
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov udelený správcovi. Týmto však nie je dotknutá 
zákonnosť spracovaniu Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov 
môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: e-mailom na adresu: bubeliny  @  centrum  .sk  
Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte mimo iného 
právo podať sťažnosť u dozerajúceho úradu.
Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonná či zmluvná požiadavka, ktorá je 
nutná k uzatvoreniu zmluvy.
Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane 
profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku pre účely priameho marketingu, nebudú 
vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.
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