Súhlas so spracovaním osobných údajov
Ja, dolu podpísaná/ý ........................................................... (ďalej len „dotknutá osoba“), týmto
□ súhlasím
□ súhlasím

□ nesúhlasím
□ nesúhlasím

so spracovaním mojich osobných údajov
s použitím mojich osobných údajov na marketingové účely

uvedených v cenovej ponuke, objednávke a osobných údajov získaných z ostatných
obchodných dokumentov a mailovej komunikácie v rozsahu: meno, priezvisko, adresa
trvalého pobytu, tel. číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)
a súčasne 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 zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej
len „Nariadenie“) oba s účinnosťou od 25. 05. 2018, prevádzkovateľovi - spoločnosti IMS
CARGO SLOVAKIA, s. r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 44 742 886, DIČ:
2022807534, IČ DPH: SK2022807534, zapísanej v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č. 58001/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Účelom spracúvania pre marketingové účely je obchodná komunikácia - zasielanie
dokumentov poskytujúcich relevantné informácie pre dotknuté osoby a to ponuku produktov
-tovarov a služieb, ktoré pre tieto osoby môžu priniesť úžitok. V záujme prispôsobovania
obchodných ponúk individuálnym potrebám dotknutých osôb môže prevádzkovateľ na
základe histórie objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky.
Súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov platí do 31. 12. 2028. Súhlas s použitím
mojich osobných údajov na marketingové účely platí do 31. 12. 2028.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj súhlas s použitím osobných údajov na
marketingové účely je možné kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv
na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Zodpovednú
osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na mailovej adrese: (sales.sk@imscargo.com)
alebo písomne na adresu sídla spoločnosti IMS CARGO SLOVAKIA, s. r. o..
Ja ako dotknutá osoba týmto čestne prehlasujem, že dávam prevádzkovateľovi svoj výslovný
a bezvýhradný súhlas, aby spracúval moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na
uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú vymedzené v čl. 15 až čl. 22
nariadenia, pričom dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.
V Bratislave, dňa: ..................................
......................................................................

podpis
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