Súhlas so spracovaním osobných údajov subjektu údajov
Podpisom tohoto dokumentu potvrdzujete, že ste sa zoznámili s tým, ako v Skupine RAALTRANS spracovávame
Vaše osobné údaje, ako i s obsahom našich Zásad spracovania osobných údajov v RAALTRANS umiestnených
na www.raal.cz/sk/gdpr (ďalej len „Zásady“), ktoré spracovávanie osobných údajov u nás popisujú.
Osobné údaje o Vás budeme v rámci Skupiny RAALTRANS podávať ich členom, ktorý ich budú oprávnení
spracovávať za rovnakým účelom. Skupina RAALTRANS zahrňuje: RAALTRANS a.s. (IČO:03192041, DIČ:
CZ03192041), Radek Žilka - RAALTRANS (IČO:44416903, DIČ: CZ6604280452), Radek Žilka - RAALTRANS,
Malý Cetín 151, 951 07 Malý Cetín, Slovenská Republika (IČO:44066538). Správcom údajov je spoločnosť
RAALTRANS a.s., IČO:03192041, DIČ: CZ6604280452 (ďalej len “ Správca“).
Súhlasím s tým, aby Skupina RAALTRANS spracovávala a uverejňovala moje osobné údaje v rámci prevádzky
databanky RAALTRANS, ako i ponuky služieb a ostatných činností, ostatným príjemcom databanky po dobu
nevyhnutne nutnú k účelom využitia týchto údajov a informácii pre využitie databanky. V rámci prevádzky a
poskytovania služieb databanky budú spracovávané nasledujúce osobné údaje:
-titul, meno, priezvisko, IČO, prípadne DIČ, EU DIČ,
-adresa trvalého bydliska, príp. miesto podnikania, adresa prevádzky, doručovacia adresa
-telefón, príp. fax. e-mail, www stránky, e-mail fakturácie, SKYPE
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v ktorom subjekt údajov osobné údaje Skupiny RAALTRANS poskytol a
v rozsahu nevyhnutne nutnom pre naplnenie konkrétneho účelu vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu, ďalej potom
k ich poskytnutiu v rámci zákonných povinností a to po dobu nevyhnutne nutnú.
Užívateľ udelením súhlasu potvrdzuje, že ním poskytnuté údaje sú pravdivé a presné.
Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek celkom alebo sčasti odvolať poštou na adresu sídla Správcu.
V prípade odvolania súhlasu Vaše osobné údaje nebudeme naďalej spracovávať pre účel, ku ktorému ste nám
poskytli svoj súhlas. Vaše o:sobné údaje uvedené v Zásadách však budeme môcť naďalej spracovávať pre účely,
ku ktorým podľa zákona nepotrebujeme Váš súhlas. Tieto účely sú menovite uvedené v Zásadách.
Správca v rámci Skupiny RAALTRANS je oprávnený svoju politiku ochrany osobných údajov pozmeniť tak, aby
odrážala jej aktuálny prístup k ochrane osobných údajov. V prípade takejto zmeny o nej bude subjekt údajov
vyrozumený.
Dátum a miesto:................................................
Meno a priezvisko:............................................
IČO:...................................................................
Kód užívateľa: ...................................................
Súhlas a podpis:.....................................................
Pokiaľ máte dotaz týkajúci sa osobných údajov, môžete ho zaslať na gdpr@raal.sk, či zavolať na +420 604105758.

