
 

 

 

APEL, Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO: 36069680, DIČ: 2021598150 

  

SÚHLAS so spracúvaním osobných údajov  

  

Na znak vyjadrenia súhlasu so spracúvaním OsÚ potvrďte elektronicky zaškrtnutím okienka pri 
formulári Newslettra.   
  

Ja, ako dotknutá osoba, registrujúca sa na odber newslettrov zo stránky ww.efektivneslovensko.sk 

označením vyjadrenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov, dávam súhlas v zmysle ustanovenia 

§11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon o ochrane OsÚ)   

  

občianskemu združeniu    

APEL   

Dunajská 25  

811 08 Bratislava  

IČO: 36069680 

zapísaný v registri Ministerstva vnútra SR dňa 12. júla 2001 pod č. VVS/1-900/90-18747 
 

prevádzkovateľovi platformy www.efektivneslovensko.sk na spracúvanie mojich osobných údajov 

(ďalej len OsÚ) poskytnutých prevádzkovateľovi, a to v nižšie uvedenom rozsahu a na ďalej uvedený 

účel:  

  

1.   Rozsah poskytnutých OsÚ spracúvaných prevádzkovateľom:  

- e-mailová adresa 

 

2. Prevádzkovateľ môže poskytnúť OsÚ sprostredkovateľovi, ak medzi prevádzkovateľom a 

sprostredkovateľom je zmluvný vzťah, ktorý spĺňa všetky požiadavky zákona o ochrane OsÚ.  

 

3. OsÚ sú poskytnuté na účel prevádzkovateľa:  

- informovanie o novinkách v sektore (newsletter, ...) 

- prípravu a realizáciu podujatí / prezentácií   

- poskytovanie marketingových informácií  

- spracovanie / poskytnutie podkladov tlačových správ  

 

4. Súhlas ako dotknutá osoba môžem odvolať  

- Zaslaním žiadosti na info@apelnet.sk 
 

5. Právnym základom na spracúvanie OsÚ sú príslušné zákony Slovenskej republiky (týka sa 

obchodných vzťahov účasti na podujatiach) alebo vyjadrený súhlas dotknutej osoby.  

6. Doba platnosti súhlasu so spracúvaním OsÚ je 10 rokov plus čas vymedzený zákonom č. 

395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.   

7. Zároveň ako dotknutá osoba dávam súhlas na sprístupnenie a poskytnutie OsÚ z 

informačného systému Prevádzkovateľa tretím osobám, vrátane subjektov v členských štátoch 

mailto:info@apelnet.sk


 

Európskej únie v rámci cezhraničného prenosu, a to výlučne vo vzťahu k účelu spracúvania 

OsÚ, pri dodržaní všetkých odpovedajúcich ustanovení Zákona o ochrane OsÚ.   

  

Súčasne vyhlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomý svojich práv v zmysle ustanovenia § 28 

Zákona o ochrane OsÚ.  

 

Vyhlásenie dotknutej osoby  

Potvrdením súhlasu so spracúvaním osobných údajov a odoslaním e-mailovej adresy potvrdzujem  

Prevádzkovateľovi, že súhlasím so spracúvaním OsÚ, že som porozumel obsahu tohto dokumentu a že 

údaje, ktoré som uviedol, sú pravdivé.   

Beriem na vedomie, že Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať moju žiadosť alebo vyradiť 

moju osobu z informačného systému v prípade zistenia nepravdivosti poskytnutých OsÚ.   

  

  

  

  

  

  

 


