Súhlas so spracúvaním osobných
údajov
1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti UNIFAST spol. s r. o., so sídlom Kmochova 135/40, Brno 614
00. IČO (IČ): 27660478, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel
C, vložka 49792. (ďalej len "Prevádzkovateľ") spracúvať tieto osobné údaje v zmysle nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 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) (ďalej len „Nariadenie“):
- meno a priezvisko
-

e-mail

-

telefónne číslo

2. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo a e-mail môžu byť spracúvané na základe
Vášho súhlasu a sú nevyhnutné na spracúvanie, aby sme mohli odpovedať na vašu otázku. Tieto
údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať po dobu 2 rokov.

3. V prípade súborov cookies: Prevádzkovateľ na svojich webových stránkach zhromažďuje tieto
súbory cookies:
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4. S vyššie uvedeným spracúvaním udeľujete výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je
dobrovoľné. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na
kontaktné údaje spoločnosti UNIFAST spol. s r. o., so sídlom Kmochova 135/40, Brno 614 00.
5. Spracúvanie osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ, ale osobné údaje môžu pre
Prevádzkovateľa spracúvať aj títo sprostredkovatelia:
a. Agentúra SHOPEA.CZ, s r. o.

b. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však
spoločnosť v súčasnosti nevyužíva.

6. Upozorňujeme, že podľa Nariadenia máte právo:
-

kedykoľvek odvolať súhlas,

-

požiadať nás o informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame, a o kópiu týchto
údajov,

-

požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu, alebo požiadať o
obmedzenie spracúvania,

-

požiadať nás o vymazanie týchto osobných údajov,

-

na prenositeľnosť údajov,

-

podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť na súd.

