SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ:
Obchodné meno:
Klinika ENVY, s.r.o.
Sídlo:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Štatutárny orgán:
Bc. Natália Selveková, MBA – konateľka
IČO:
36 607 215,
DIČ:
2022182261,
IČ DPH:
SK2022182261
Zapísaná:
Obchodný register Okresného súdu Košice I v odd. Sro, vl. č. 18118/V
Telefón :
+421 55 676 16 66
Email:
info@envyclinic.sk
(ďalej „prevádzkovateľ“)
V súvislosti s plánovou realizáciou štúdie „Pleť ako dôkaz“ a súťažou „Pleť ako dôkaz“ ako
prevádzkovateľ mieni spracúvať osobné údaje dotknutej osoby (záujemcu o zaradenie do štúdie
„Pleť ako dôkaz“) v rozsahu osobných údajov uvedených v elektronickej prihláške do štúdie
„Pleť ako dôkaz“, a to na štatistické účely a marketingové účely, vrátane spracovania a
predkladania obchodných informácií, marketingových ponúk (vrátane personalizovaných ponúk),
a to osobne, listinnou formou (prostredníctvom poštových zásielok, letákov) alebo elektronickou
formou
(prostredníctvom
prostriedkov
elektronickej
komunikácie,
predovšetkým
prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky, prípadne vo forme krátkych textových alebo
obrazových správ).
Doba uchovávania uvedených osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov trvá 5
rokov od skončenia štúdie „Pleť ako dôkaz“.
Ako dotknutá osoba označením možnosti „Oboznámil som sa a súhlasím so Súhlasom so
spracovaním osobných údajov“ v elektronickej prihláške do štúdie „Pleť ako dôkaz“ vyhlasujem
a potvrdzujem, že so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom v zmysle čl. 6
ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 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 GDPR“ alebo „GDPR“) súhlasím.
Označením možnosti „Oboznámil som sa a nesúhlasím so Súhlasom spracovaním osobných
údajov“ v elektronickej prihláške do štúdie „Pleť ako dôkaz“ vyhlasujem a potvrdzujem, že so
spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom vo vyššie uvedenom rozsahu a na
vyššie uvedený účel nesúhlasím.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním jej osobných údajov
u prevádzkovateľa písomne alebo elektronicky a je účinné dňom jeho doručenia.
Vyhlásenie dotknutej osoby k ochrane osobných údajov:
a) Prevádzkovateľ ma oboznámil so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente,
ako aj so znením čl. 12 až čl. 23 GDPR.
b) Prevádzkovateľ mi vo všeobecne zrozumiteľnej forme vysvetlil moje práva dotknutej
osoby, informoval ma o zavedení transparentných opatrení prevádzkovateľa uvedených
v dokumente Informovanie dotknutej osoby o ochrane osobných údajov pri realizácii
štúdie „Pleť ako dôkaz“ a o možnostiach, ako sa viem oboznámiť so všetkými
informáciami uvedenými v čl. 12 až čl. 23 GDPR, osobitne s právom na prístup k údajom
(čl. 15 GDPR), právom na opravu (čl. 16 GDPR), právom na vymazanie (právom na
„zabudnutie“, čl. 17 GDPR), právom na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), právom na
splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom (čl. 19 GDPR), právom na prenosnosť
údajov (čl. 20 GDPR), právom namietať proti spracúvaniu údajov (čl. 21 GDPR).
c) Prevádzkovateľ ma oboznámil, že osobné údaje nebudú použité na automatizované
individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (čl. 22 GDPR).

d) Prevádzkovateľ ma oboznámil s právom podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 GDPR)
a návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona o ochrane osobných údajov.
e) Beriem na vedomie povinnosť prevádzkovateľa v zmysle čl. 34 nariadenia GDPR mi bez
zbytočného odkladu oznámiť porušenie ochrany osobných údajov, ak môže viesť
k vysokému riziku pre moje práva.
f) Vyhlasujem, že ak uvediem osobné údaje inej dotknutej osoby vo vzťahu k dokumentom,
ktoré so mnou prevádzkovateľ vyplní, disponujem hodnoverným písomným súhlasom
dotknutej osoby na poskytnutie týchto osobných údajov a zároveň informujem dotknutú
osobu o tom, kde sa môže dotknutá osoba informovať o informáciách uvedených v čl. 12
až čl. 23 nariadenia GDPR. Spôsob informovania je uvedený v časti Prehlásenie
prevádzkovateľa.
g) Prevádzkovateľ ma informoval o tom, že osobné údaje budú poskytnuté zmluvným
partnerom prevádzkovateľa, s ktorých zoznamom som sa oboznámil a nájdem ho
v dokumente Informovanie dotknutej osoby o ochrane osobných údajov pri realizácii
štúdie „Pleť ako dôkaz“, ako aj na https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36607215
a/alebo v sekcii Ochrana osobných údajov a/alebo povinné informovanie je možné
prevziať v papierovej podobe v sídle prevádzkovateľa alebo na jednotlivých pobočkách
alebo mi bude zaslané na vyžiadanie elektronicky alebo poštou.
h) Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli
poskytnuté slobodne a dobrovoľne.

