SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba, týmto v súlade s Nariadenie 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 (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) zaškrtnutím
políčka pri registrácii do rezervačného systému na webovej stránke www.wemove.sk
Prevádzkovateľa (tak ako je tento pojem definovaný nižšie) potvrdzuje, že dovŕšil/a 16
rokov a udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v priloženom
registračnom formulári (ďalej len „Osobné údaje“), ktoré sú úplné, pravdivé, správne
a aktuálne. Osobné údaje poskytuje dotknutá osoba prevádzkovateľovi, spoločnosti RDS
ART Group s. r. o., so sídlom Laurinská 213/14, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré mesto,
Slovenská republika, IČO: 45 315 621, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 62644/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľ bude spracúvať Osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:
•

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, telefónne
číslo, e-mailová adresa.

Prevádzkovateľ bude spracúvať Osobné údaje dotknutej osoby za účelom:
•

poskytovania služieb klientom (ktorými sú aj dotknuté osoby) registrovaným
v rezervačnom systéme dostupnom na webovej stránke Prevádzkovateľa
www.wemove.sk

Tento súhlas udeľuje dotknutá osoba na dobu do jeho písomného odvolania alebo do
ukončenia svojej registrácie v rezervačnom systéme Prevádzkovateľa. Osobné údaje bude
Prevádzkovateľ spracúvať aj po odvolaní súhlasu alebo po ukončení registrácie
v rezervačnom systéme Prevádzkovateľa, a to po dobu vyžadovanú platnými právnymi
predpismi a po dobu nevyhnutne potrebnú na ochranu práv a právom chránených záujmov
Prevádzkovateľa v rámci prípadných súdnych konaní.
Dotknutá osoba berie na vedomie nasledujúce skutočnosti:
(i)

súhlas je možné kedykoľvek odvolať (i) zaslaním odvolania súhlasu emailom na
emailovú adresu info@wemove.sk alebo písomne na vyššie uvedenú adresu sídla
Prevádzkovateľa s uvedením označenia na obálke „GDPR“. Odvolanie súhlasu
nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov uskutočnených pred
jeho odvolaním;

(ii)

Prevádzkovateľ nevyužíva spracúvané osobné údaje na účely automatizovaného
rozhodovania, vrátane profilovania;

(iii)

v rámci spracúvania osobných údajov nedôjde k ich prenosu do tretích krajín mimo
územie Európskej únie, ani do medzinárodných organizácií.

Týmto súčasne dotknutá osoba potvrdzuje, že Prevádzkovateľ jej pred udelením súhlasu
poskytol informácie o získavaní a spracúvaní jej osobných údajov a o právach, ktoré mi v
tejto súvislosti vznikajú, v zmysle článku 13 GDPR, a ostatné informácie potrebné pre
poskytnutie súhlasu.

