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PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
upravený podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len 

„Nariadenie GDPR“) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej iba „zákon 18/2018 Z.z.“) 

 

 
Dotknutá osoba (žiadateľ)         

Meno, priezvisko, titul:   ............................................................................................................................ 

Adresa bydliska (ulica, mesto/obec, PSČ): ................................................................................................ 

Telef. kontakt a (alebo) e-mail:  .................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................... 

Prevádzkovateľ:    MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO:17147786,             

         tel.: +421 51 7470131, e-mail: osobneudaje@milkagro.sk, www.milkagro.sk  

Spoločnosť MILK-AGRO spol. s r.o. Vám ako dotknutej osobe umožňuje zúčastňovať sa 

spotrebiteľských súťaží, ktoré organizuje. Na účasť v spotrebiteľských súťažiach (a s tým spojených 

aktivít) je však potrebný Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Bližšie informácie o 

podmienkach súťaží sú dostupné na webovom sídle organizátora www.milkagro.sk    

Zoznam osobných údajov: 

Osobné údaje dotknutej osoby uvedené vyššie 

  

Účely spracovania osobných údajov: 

Účasť v spotrebiteľských súťažiach, vyhodnotenie súťaže, propagačné účely spojené so súťažami 

 

Áno, súhlasím, aby boli moje osobné údaje uvedené vyššie uschované v spoločnosti MILK-AGRO 

spol. s r.o. a použité na tieto konkrétne účely (označiť krížikom):  

 

☐ účasť v súťažiach    ☐ vyhodnotenie súťaží    ☐ propagácia výhercov súťaží vo firemných médiách 

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. 

Príjemcovia osobných údajov:   

Milk-Agro spol. s r.o., prípadne prepravné spoločnosti kvôli doručeniu výhry výhercom súťaží 

Právny základ spracovania osobných údajov – článok 6, ods. 1, písmeno a) Nariadenia GDPR/ §13 

ods.1, písmeno a) zákona 18/2018 Z.z. - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich 

osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel 

Doba uchovávania osobných údajov – počas trvania súťaže resp. na nevyhnutnú dobu potrebnú na 

zabezpečenie práv dotknutej osoby spojených s reklamáciou tovaru (výhry), ak to iné právne predpisy 

nevyžadujú inak  
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Doplnková služba 

Ako doplnkovú službu by sme Vám chceli zasielať aj reklamné materiály. Spôsoby zasielania reklamy 

môžu byť rôzne, v prípade Vášho záujmu Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo poštou. Na túto 

doplnkovú službu však tiež potrebujeme súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.   

 

Účely spracovania osobných údajov: 

Zasielanie reklamných materiálov a informácií o spotrebiteľských súťažiach 

 Zasielanie nepersonalizovanej/všeobecnej reklamy:   

 ☐  Áno, súhlasím, aby boli moje osobné údaje uvedené vyššie uschované v spoločnosti MILK-AGRO 

spol. s r.o. a použité na tento účel. Mám záujem pravidelne dostávať informácie a reklamu o 

aktuálnych ponukách, produktoch, službách, spotrebiteľských súťažiach a akciách MILK-AGRO 

prostredníctvom týchto komunikačných kanálov (označiť krížikom):  

                                                 ☐  e-mail                                ☐  pošta  

☐  Nie, nemám záujem pravidelne dostávať informácie a reklamu o aktuálnych ponukách, produktoch, 

službách, spotrebiteľských súťažiach a akciách MILK-AGRO spol. s r.o. 

  

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných 

údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi. 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pri prijímaní reklamy cez e-

maily môžete svoje právo na odvolanie vykonať aj kliknutím na odkaz „ODVOLAŤ (ODHLÁSIŤ)“ 

na konci každej zasielanej reklamy. 

Práva dotknutej osoby vymedzuje Kapitola III Nariadenia GDPR resp. §21-§24 ako aj §26-§27 zákona 

18/2018 Z.z.  Ide napr. o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim 

sa dotknutej osoby, právo na ich opravu,  vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo 

namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému 

orgánu. Bližšie informácie o právach dotknutej osoby nájdete na webovom sídle prevádzkovateľa 

www.milkagro.sk v časti Ochrana osobných údajov vrátane formulára, vyplnením ktorého si dané 

práva môžete uplatniť. 

 

Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami 

a súhlasí s nimi. 

 

  

V ......................................., dňa .............. 20.....   ..................................................... 

                                                                                                              Dotknutá osoba - podpis 

http://www.zilina.sk/

