A-TOURS, s.r.o., Mariánske námestie 190/15, 010 01 Žilina IČO47052023
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Podľa článku 7 ods. 1 a 3 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. (ďalej len „Súhlas“)
Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov
Spoločnosťou: A-TOURS, s.r.o., Mariánske námestie 190/15, 010 01 Žilina
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, číslo vložky 58555/L
IČO: 47 052 023 , ktorá vystupuje v pozícii prevádzkovateľa
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
adresa na zasielanie písomností: Mariánske námestie 190/15, 010 01 Žilina
telefonický kontakt: 00421 41 500 20 34, 00421 904 426 865
emailový kontakt: atours@atours.sk
v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa pre zasielanie pošty, číslo telefónu, e-mailová adresa a podpis
za účelom: zasielania marketingových ponúk poštou, telefonicky, formou SMS správy alebo mailom
po dobu: 5 rokov od podpisu súhlasu
Tieto údaje zároveň poskytujem:
Titul, meno, priezvisko:
Adresa pre zasielanie pošty:
Číslo pevnej linky:
Číslo mobilného telefónu:
e-mailová adresa:
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva iba na základe
tohto Súhlasu. Nemám žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek
odvolať. Ak tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného
odkladu vymazať.
Podpis Dotknutej Osoby:

________________________________
POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH
Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktorý môžete najlepšie realizovať prostredníctvom
písomnej žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa, uvedenú vyššie.
Ďalej máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov,
ak sú podľa Vás nesprávne, máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému
prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás a máte právo žiadať o výmaz
svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.
Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej
Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk
Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať ďalším príjemcom, tretím stranám, medzinárodným organizáciám,
ani ich prenášať do tretích krajín. Budeme ich spracúvať len na účel uvedený v súhlase.
Pre viac informácií navštívte: www.atours.sk v záložke Ochrana os. údajov
V Žiline, dňa:
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