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SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 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 (ďalej len „nariadenie GDPR“)  

 

súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v mojom dopyte/žiadosti položenej 

prostredníctvom Dopytového formulára na webovej stránke https://propark.sk/ (ďalej len „Kontaktný 

formulár“), ktorá obsahuje bežné osobné údaje (najmä meno, priezvisko alebo názov spoločnosti, e-

mailová adresa, telefónne číslo) (ďalej len „osobné údaje“).  

 

Osobné údaje budú spracované prevádzkovateľom, ktorým je spoločnosť ProPark Slovensko s.r.o., so 

sídlom Chorvátska 2704/8, 811 08 Bratislava, IČO: 47 121 416, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 88721/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“). 

 

Osobné údaje budú spracované na základe udeleného súhlasu podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) 

nariadenia a Článku 7 nariadenia GDPR. 

 

Udelením súhlasu zároveň vyhlasujem a potvrdzujem, že udelený súhlas so spracúvaním osobných 

údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle a pred 

udelením súhlasu som bol/bola informovaný/informovaná o skutočnostiach uvedených v tomto 

dokumente.  

 

Osobné údaje budú uchovávané počas obdobia 4 rokov odo dňa poslednej komunikácie a nebudú 

spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. 

 

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na 

zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.  

 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže 

dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 

a) e-mailovou správou zaslanou na adresu propark@propark.sk, alebo 

b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – 

odvolanie súhlasu“ na obálke. 

 

Osobné údaje nebudú poskytované ďalším tretím osobám. Iným subjektom bude umožnený prístup k 

osobným údajom len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou.   

 

Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje. K profilovaniu nedochádza.  
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