Súhlas
so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Zeppelin SK s.r.o.
Udeľujem súhlas spoločnosti Zeppelin SK s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 14604/50, 974 05 Banská Bystrica – Kráľová, IČO: 31579710, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1004/S (ďalej len „spoločnosť Zeppelin SK“), so spracovaním osobných údajov v rozsahu registračného formulára t.j. titul, meno, priezvisko, adresa, email, telefón.
Účelom spracovania osobných údajov je: „Rozosielanie informácií k obchodným oznámeniam a marketingovým akciám“.
Uvedený účel spracovania osobných údajov sa týka realizácie marketingových aktivít, vytváranie
prieskumu a obchodných štatistík, zasielanie obchodných oznámení a pozvánok na podujatia organizované
spoločnosťou Zeppelin SK a poskytovanie odborných a marketingových informácií, to všetko akýmikoľvek
prostriedkami komunikácie (najmä e-mailom, telefonicky, SMS správami alebo poštou).
Súhlas udeľujem s tým, že spoločnosť Zeppelin SK môže osobné údaje spracovávať použitím výhradne automatizovaných postupov, ktoré pre mňa môžu mať právne účinky alebo sa ma môžu obdobným
spôsobom významne dotýkať (automatizované rozhodovanie). To znamená, že pri použití uvedených postupov môžu byť osobné údaje automaticky spracovávané takým spôsobom, aby boli zákazníkom spoločnosti
Zeppelin SK poskytované výhody a ponuky zodpovedajúce ich preferenciám a / alebo záujmom podľa zistených obchodných aktivít. V dôsledku automatizovaného rozhodovania môžu jednotliví zákazníci spoločnosti
Zeppelin SK získať odlišné výhody a ponuky, prípadne niektoré poskytované ponuky a / alebo výhody môžu
byť dostupné iba vybraným zákazníkom.
Tento súhlas udeľujem na dobu 5 rokov od posledného obchodného kontaktu alebo účasti na marketingovej alebo inej akcii spoločnosti Zeppelin SK, najdlhšie však do doby jeho odvolania, čo môžem urobiť kedykoľvek písomnou formou na adrese spoločnosti Zeppelin SK alebo emailom na :
osobneudaje-sk@zeppelin.com
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Som si vedomý, že mám právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo
podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
.
Udelením tohto súhlasu súčasne potvrdzujem, že som sa zoznámil / zoznámila so všetkými Informáciami o ochrane osobných údajov a so všetkými právami, ktoré mi v súvislosti so spracovaním osobných
údajov zo strany Zeppelin SK patrí, ktoré sú uvedené na: http://www.zeppelin.sk/spracovanie-osobnych-udajov/ .

V ______________________, dňa ________________

Podpis: _____________________
Meno:
Funkcia/spoločnosť:
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