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SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUČENIE 

DOTKNUTEJ OSOBY 

 

VARIANT ALFA s.r.o. 

IČO: 31660819 

Topásová 54, 04011 Košice 

e-mail: variantalfa@variantalfa.sk 

 igor@variantalfa.sk 

 jana@variantalfa.sk 

 martin@variantalfa.sk 

 technik@variantalfa.sk 

 palihora@variantalfa.sk 

telefón: 055/6432908 

(ďalej jen PREVÁDZKOVATEĽ) 

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, A TO ZA NIŽŠIE UVEDENÝCH 
PODMIENOK: 

 

1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ SPRACOVANÉ 

       meno a priezvisko 

       poštová adresa 

       e-mailová adresa 

       telefonický kontakt 

       číslo bankového účtu 

       objednaný tovar a cena tovaru 

 

2.    PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY 

 

 Správcom osobných údajov podľa Nariadenia (EU) 2016/679 (GDPR) je Prevádzkovateľ. 

 Vaše osobné údaje spracovávame z dôvodu plnenia zmluvy (Vaša objednávka) a riešenia 
prípadných reklamácií. 

 Spracovávame Vaše meno a priezvisko, poštovú adresu, e-mail, telefónne číslo, číslo bankového 
účtu, objednaný tovar a jeho cenu. 

 Právnym dôvodom tohto spracovania je plnenie zmluvy. 

 Ochrana Vašich osobných údajov zodpovedá požiadavkám Nariadenia (EU) 2016/679 (GDPR). 

 ABY SME VÁS MOHLI INFORMOVAŤ O AKTUALITÁCH, spracovávame Vaše meno a priezvisko a 
e-mailovú adresu. Právnym dôvodom je VÁŠ SÚHLAS, ktorý nám poskytujete a ktorý môžete 
kedykoľvek odvolať. 
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 Vaše osobné údaje poskytujeme len inštitúciám k tomu oprávneným zo zákona a prepravným 
spoločnostiam v prípade, ak si tovar neprevezmete osobne. Nikomu inému Vaše osobné údaje bez 
Vášho výslovného súhlasu neposkytujeme. 

 Pri spracovaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému  rozhodovaniu ani 
profilovaniu. 

 Nemenovali sme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, nepoverili sme spracovaním 
Vašich osobných údajov žiadnych spracovateľov, ani sme neurčili zástupcu pre plnenie povinností v 
zmysle GDPR. 

 Nemáme v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodným organizáciám 
alebo iným osobám. 

 Kedykoľvek máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, požadovať od 
nás, ako Prevádzkovateľa, prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade 
obmedzenie spracovania, vzniesť námietku proti spracovaniu, máte právo na prenesenie týchto 
údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných 
údajov, ak máte za to, že pri spracovaní Vašich osobných údajov postupujeme v rozpore s GDPR. 

 

 

 

DOTKNUTÁ OSOBA prehlasuje, že bola PREVÁDZKOVATEĽOM riadne poučená o spracovaní a 
ochrane osobných údajov, že vyššie uvedené údaje sú presné a pravdivé a sú 
PREVÁDZKOVATEĽOVI poskytované dobrovoľne. 


