
Súhlas so spracovaním osobných údajov 
V rámci splnenia povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na ochranu osobných údajov Vás 

môžeme požiadať o nasledujúce súhlasy. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účel registrácie 

Súhlasím s tým, aby spoločnosť Nářadí Hornig s.r.o., so sídlom Zahradní 1005, 514 01 Jilemnice, 

Česká republika, IČO: 03626121, (ďalej len „Správca“), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ 2016/679, spracovávala tieto osobné údaje:  

• meno a priezvisko,  

• e-mail,  

• telefonický kontakt,  

• bydlisko,  

• IČO a IČ DPH,  

a to na účel registrácie na webových stránkach / e-shope Správcu na adrese 

www.naradihornig.cz a ďalších súvisiacich weboch spravovaných Správcom. Tento súhlas je udelený 

na dobu päť rokov. Osoba poskytujúca tento súhlas berie na vedomie, že Správca bude horeuvedené 

osobné údaje spracovávať po dobu platnosti súhlasu. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely 

Súhlasím s tým, aby spoločnosť Nářadí Hornig s.r.o., so sídlom Zahradní 1005, 514 01 Jilemnice, 

Česká republika, IČO: 03626121, (ďalej len „Správca“), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ 2016/679, spracovávala tieto osobné údaje: 

• meno a priezvisko,  

• e-mail,  

a to na účely marketingovej podpory, konkrétne na rozosielanie newslettrov Správcu osobe, ktorá 

dáva tento súhlas. Tento súhlas je poskytnutý na dobu päť rokov. Osoba poskytujúca tento súhlas 

berie na vedomie, že správca bude horeuvedené osobné údaje spracovávať po dobu platnosti 

súhlasu. 

Ďalšie podmienky udeleného súhlasu 

1. Osobné údaje bude spracovávať iba Správca, prípadne osoba, s ktorou má Správca riadne 

uzatvorenú spracovateľskú zmluvu. 

2. Akýkoľvek udelený súhlas je možno vziať späť, a to kedykoľvek, jedným z nasledujúcich 

spôsobov:  

1. zaslaním e-mailu na adresu info@naradihornig.cz,  

2. tlačeného listu na adresu Nářadí Hornig s.r.o., Čsl. Legií 1263, 514 01 Jilemnice, 

Česká republika,  

3. elektronicky do dátovej schránky (ČR) na adresu bkuurmr. 

https://www.naradihornig.cz/
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 3. Správca Vás týmto upozorňuje, že ako subjekt osobných údajov máte právo:  

1. Získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré se Vás týkajú, sú alebo nie sú 

spracovávané, a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom 

a k nasledujúcim informáciám:  

• účely spracovania,  

• kategórie dotknutých osobných údajov,  

• príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú 

sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích štátoch alebo v medzinárodných 

organizáciách,  

• plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo ak to nie je 

možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby,  

2. Požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa subjektu 

údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto 

spracovaniu, právo podať sťažnosť na Úrade dohľadu.  

3. Aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás 

týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania má subjekt údajov právo na doplnenie 

neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.  

4. Aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré se Vás týkajú, a 

Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, keď je udaný 

jeden z týchto dôvodov:  

• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak 

spracované,  

• odvoláte súhlas a neexistuje iný legálny titul na ich spracovanie,  

• osobné údaje boli spracované protiprávne,  

• osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej 

v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa vzťahuje na správcu.  

5. Aby Správca obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, keď popierate ich 

presnosť, na dobu overenia tejto skutočnosti Správcom, spracovanie je protiprávne, 

a Správca žiada namiesto vymazania ich obmedzené spracovanie, údaje už nie sú 

potrebné na účel spracovania, avšak ich potrebujete na určenie, vykonávanie alebo 

obhajobu právnych nárokov.  

6. Aby Správca na Vašu žiadosť poskytol Vaše osobné údaje inému Vami určenému 

Správcovi.  

7. Vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Správcu.  

8. V prípade pochybností o tom, či sú zo strany Správcu Vaše osobné údaje 

spracovávané v zmysle horeuvedených právnych predpisov, obrátiť sa na Správcu 

alebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

 


