Súhlas dotknutej osoby so spracovaním a poskytnutím osobných údajov a
súhlas so zasielaním obchodných informácií a príslušné vyhlásenia dotknutej osoby
Týmto v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba "Zákon") dobrovoľne udeľujem súhlas
so spracovaním, uchovaním a zhromažďovaním mojich osobných údajov v rozsahu mnou poskytnutých
osobných údajov spoločnosti Hyperia s.r.o., IČO : 47 136 961, so sídlom Univerzitná 8498/25, 010 08
Žilina, Slovenská republika (ďalej iba "Prevádzkovateľ" alebo "Hyperia") a súčasne dobrovoľne udeľujem
súhlas so zasielaním obchodných oznámení podľa zákona NR SR č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách a so zasielaním reklamy podľa zákona NR SR č. 147/2001 Z.z. o reklame.
Súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa v zmysle § 12
zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
udeľujem na dobu neurčitú odo dňa udelenia súhlasu až do dňa doručenia odvolania súhlasu, a to v rozsahu
údajov uvedených v mnou vyplnenom formulári a jeho prílohách a údajov získaných od tretích osôb pri
preverovaní správnosti mnou poskytnutých údajov a údajov o mojej bonite a dôveryhodnosti.
Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia potenciálneho alebo súčasného klienta,
zistenie zárobkových a majetkových pomerov, identifikácia zmluvných partnerov Prevádzkovateľa, priamy a
cielený marketing (v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, rodné číslo a číslo
občianskeho preukazu), dohodnutie a poskytnutie poistenia, finančných produktov, tovarov alebo služieb
zmluvných partnerov Prevádzkovateľa, príprava alebo skvalitnenie novej alebo existujúcej ponuky poistenia,
finančných produktov, tovarov alebo služieb zmluvných partnerov Prevádzkovateľa, zasielanie obchodných
oznámení a ponúk emailom, telefonicky alebo pomocou správ SMS, reklamné a marketingové činnosti a
propagáciu produktov, tovarov, služieb alebo značky zmluvných partnerov Prevádzkovateľa ako aj ochrana
práv Hyperia a zmluvných partnerov Prevádzkovateľa v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými
právnymi predpismi. Osobné údaje a súhlas sa vzťahuje ku všetkým údajom, ktoré som do formulára uviedol
(uviedla).
Beriem na vedomie, že tento súhlas na spracovanie osobných údajov som oprávnený(á) kedykoľvek odvolať
písomným oznámením doručeným na adresu sídla Prevádzkovateľa. Vyjadrenie nesúhlasu nemá vplyv na
doterajšie oprávnenie Prevádzkovateľa spracúvať moje osobné údaje v zmysle príslušných právnych
predpisov. Súhlasím, že Prevádzkovateľ je oprávnený na základe písomnej zmluvy poveriť spracúvaním
osobných údajov Sprostredkovateľa. Súčasne udeľujem súhlas na poskytnutie mojich osobných údajov z
informačného systému Prevádzkovateľa alebo Sprostredkovateľa tretej osobe na neurčitý čas až do dňa
doručenia odvolania súhlasu. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomným
oznámením doručeným na adresu sídla Prevádzkovateľa. Momentom odvolania súhlasu nesmú byť osobné
údaje ďalej spracovávané a musia byť vymazané.
Súhlasím so zasielaním obchodných informácií a marketingových ponúk zo strany Hyperia alebo tretích osôb
prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, a to najmä prostredníctvom elektronickej pošty,
telefónom, telefaxom alebo vo forme správ prostredníctvom GSM technológií podľa zákona NR SR č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Beriem na vedomie, že tento
súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu sídla Prevádzkovateľa.
Prehlasujem, že Prevádzkovateľ pred získaním osobných údajov si vopred a riadne splnil všetky informačné
povinnosti podľa § 15 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a že prevádzkovateľom
som bol riadne poučený podľa § 21 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Tieto vyhlásenia a súhlasy sa vzťahujú na všetky moje osobné údaje a osobné údaje, ktoré som uviedol
(uviedla) v online formulári na internete, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto vyhlásení a súhlasov.
Vyhlasujem, že som spôsobilý(á) na právne úkony v plnom rozsahu a že všetky mnou uvedené osobné údaje
a iné údaje sú v plnom rozsahu pravdivé, správne a hodnoverné. Výslovne vyhlasujem, že tento súhlas je
podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov písomným dokladom a že prejav vôle som
vykonal(a) slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne prostredníctvom vyplnenia online formulára na internete a
jeho online vlastnoručným odoslaním, čím potvrdzujem, že bola splnená písomná forma tohto úkonu
(udelenia súhlasu). Dátum odoslania formulára je dátumom udelenia súhlasu.
Tento dokument nájdete na adrese:
www.hyperia.sk/podmienky/vseobecne/verzia/13-1/osobne_udaje.pdf

