
 
 

 
 
 
 
 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

 

 V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len "Nariadenie") a v súlade 
so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. (ďalej len "Zákon o ochrane osobných 
údajov") poskytujem týmto spoločnosti Thermona, spol. s.r.o. so sídlom Stará osada 258, 664 
84 Zastávka u Brna, zapísaná v obchodnom registri vedený na Krajskom súde v Brne, sp. zn. C, 
vložka 413, IČ: 13692861(ďalej len "Správca") súhlas k zhromažďovaniu, spracovaniu a 
uchovávaniu mojich osobných údajov. Osobnými údajmi sa rozumejú údaje uvedené v tomto 
formulári, t.j. v rozsahu až meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail (ďalej len "Osobné údaje").  

 Účelom zhromažďovania, spracovania a uchovávania Osobných údajov je spracovanie 
môjho dopytu/otázky Správcom a to po dobu nevyhnutne potrebnú pre plnenie stanoveného 
účelu, prípadne do písomného odvolania súhlasu, najviac však po dobu 10 rokov.  

 Týmto súhlasom potvrdzujem, že som Správcovi poskytol Osobné údaje dobrovoľne a že 
sú vyplnené údaje správne a pravdivo. Som si vedomý, že osobné údaje sú spracovávané 
automaticky i manuálne priamo prostredníctvom zamestnancov Správcu i sprostredkovateľmi 
poverených Správcom, najmä však zmluvne zaviazanými servisnými a montážnymi partnermi.  

 Správca ma informoval a poučil, že v súlade s Nariadením môžem kedykoľvek využiť 
práva na výmaz z databázy, práva na prístup ku svojim osobným údajom, práva k 
obmedzeniu spracovaniu mojich osobných údajov, práva na informáciu, aké osobné údaje 
spracováva i práva obrátiť sa na " Úrad pre ochranu osobných údajov" v prípade 
pochybnosti dodržovania povinností súvisiacich so spracovaním Osobných údajov. Všetky 
uplatnenia uvedených práv, rovnako tak i odvolania tohto súhlasu, musia byť voči správcovi 
doručené písomne na adresu sídla, alebo elektronicky na e-mailovú adresu 
privacy@thermona.cz. 

 

Zabezpečenie správcu 

 Webové stránky Správcu sa snažia maximálne chrániť informácie o svojich užívateľoch. 
Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom webových formulárov považujeme za citlivé a 
aktívne ich chránime v režime on-line i off-line. Zatiaľ čo na internete chránime Osobné údaje 
pomocou šifrovania SSL (aplikácia bežiaca na protokole HTTPS), robíme tiež všetko preto, aby 
sme ochránili Osobné údaje našich užívateľov i v režime off-line. V tomto režime si striktne 
zakladáme na skutočnosti, že osobné údaje nemôžu opustiť priestor našich kancelárií. Súhlas s 
prístupom k identifikovateľným osobným údajom sa udeľuje iba zamestnancom, ktorí tieto 
informácie potrebujú k zabezpečeniu konkrétnej úlohy, prípadne zmluvne viazaným partnerom. 
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