SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlasím, aby spoločnosť Fláj, s.r.o, so sídlom V Košiciach , Južná trieda
4B, PSČ 04001, IČO 51315181 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, vložka č.:43099/V
(naďalej len „Spoločnosť“) ako správca spracovávala moje osobné údaje, v
rozsahu meno,
priezvisko, tel. číslo, email, dátum narodenia, adresa, história žiadostí a
komunikáciu, kópie cestovných dokladov - pas alebo OP (naďalej len „Osobné
údaje“).
Potvrdzujem, že som bol informovaný o svojich právach podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe
týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (viď „Nariadenie GDPR“),
predovšetkým o tom, že mám právo prístupu k svojím Osobným údajom, právo
na výmaz, právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych Osobných
údajov a ďalších práv vyplývajúcich z Článkov 15 až 22 Nariadenia GDPR, a to
predovšetkým o:
a)
b)

c)

d)

e)

práve požiadať Spoločnosť o informáciu o spracovaní mojich Osobných
údajov a poskytnutí takejto informácie bez zbytočného omeškania;
práve požiadať Spoločnosť o vysvetlenie, ako aj odstránenie vzniknutého
stavu, predovšetkým prostredníctvom blokovania, vykonania opravy,
doplnenia alebo výmazu Osobných údajov;
práve na obdŕžaní informácie o blokovaní, oprave, doplnení alebo likvidácii
Osobných údajov zo strany Spoločnosti podľa písm. b) hore bez
zbytočného odkladu, ak poskytnutie takejto informácie nie je zo strany
Spoločnosti nemožné alebo by vyžadovalo neúmerné úsilie;
práve na prenositeľnosť údajov, tzn. práve prijímať Osobné údaje v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte pre
účely odovzdania inému správcovi; a
práve obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že
Spoločnosť nevyhovie žiadosti podľa písm. b) hore.

Súhlasím s tým, že Osobné údaje môžu byť spracovávané po dobu 3 rokov.
Mimo to súhlasím s tým, že moje osobné údaje môžu byť spracované
automatickým aj ručným spôsobom, a to v elektronickej aj v tlačenej podobe.
Ďalej vyhlasujem, že som bol plne informovaný o tom, že mám právo tento
súhlas so spracovaním Osobných údajov kdekoľvek odvolať, a to kliknutím na
začiarkavacie políčko v dotazníku na webovej stránke www.lietajteferovo.sk,
zaslaním e-mailu na adresu: faj@lietajteferovo.sk , alebo
zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Košice, Južná trieda 4B , PSČ 04001,
bez toho by toto
malo dopad na trvanie Zmluvy. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté Osobné údaje
sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne, vedome, dobrovoľne a na základe môjho
vlastného rozhodnutia.
Ďalej vyhlasujem, že som sa zoznámil/a so znením všeobecných
obchodných podmienok informáciami o podmienkach uzatvorenia príkaznej
zmluvy na diaľku v zmysle ust. § 724 a násl., zák. č. 40/1964 Zb. SR,

občianskeho zákonníka, a že som bol/a v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto
údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, riadne informovaný/a o spracovaní
osobných údajov v prehlásení o ochrane spracovania osobných údajov v
súvislosti s uzatvorením príkaznej zmluvy a s týmto spracovaním súhlasím.

