INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A
UDELENIE SÚHLASU
__________________________________________________________________________________________

Kontaktný formulár na webovom sídle prevádzkovateľa
podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 7 a čl. 13 Nariadenia 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,
„GDPR“)
Ako dotknutá osoba súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov
prevádzkovateľom: eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712, zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3480/B (ďalej len:
„prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: ochranaou@eustream.sk, +421 (2) 6250 7111.
Účel: Vybavovanie podnetov a otázok adresovaných prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného
formulára zverejneného na webovom sídle prevádzkovateľa.
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Subjekty, ktorým sú poskytované osobné údaje zo Zákona
a Spoločnosť InterWay, s.r.o. zabezpečujúca prevádzku a správu web stránky.
Kontaktný formulár nie je určený osobám mladším ako 18 rokov. Vyplnenie kontaktného formulára
a s tým spojené poskytnutie osobných údajov je slobodným prejavom vôle dotknutej osoby. Bez
udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracúvaním
osobných údajov“ nie je možné kontaktný formulár odoslať.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným
a jednoznačným prejavom mojej vôle. Pred udelením súhlasu som bol informovaný o nasledujúcich
skutočnostiach:
Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá
je potrebná na uzavretie zmluvy.
Doba uchovávania: Súhlas je platný do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol súhlas
udelený.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba má bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k
osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania,
právo na prenosnosť a v odôvodnenom prípade právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava
27, statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/ alebo právo podať návrh na začatie
konania o ochrane osobných údajov.
Odvolanie súhlasu: Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol
tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou správou zaslanou na adresu ochranaou@eustream.sk, s predmetom „GDPR odvolanie súhlasu“,
b) osobne v sídle spoločnosti, alebo
c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie
súhlasu“ na obálke.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na
webovom sídle prevádzkovateľa https://www.eustream.sk.
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