Súhlas so spracúvaním údajov
REGISTRÁCIA
1.Kliknutím na tlačítko „Registrovať" udeľujem spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o.
(ďalej len SSSRO) výslovný súhlas s tým, aby spracúvala údaje, ktoré jej boli z mojej strany
poskytnuté. Zároveň vyhlasujem, že tieto údaje sú pravdivé a správne, a že som ich bol
oprávnený spoločnosti SSSRO poskytnúť. Som si vedomý skutočnosti, že spracúvanie
údajov zahŕňa najmä ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie,
vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, uchovávanie, prenos, poskytovanie tretím osobám,
sprístupňovanie a pod.
2.V prípade, že som spoločnosti SSSRO poskytol údaje, ktoré je možné (s ohľadom na zákon
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) považovať za
moje osobné údaje, kliknutím na tlačítko „Registrovať" dávam spoločnosti SSSRO svoj
výslovný súhlas s tým, aby SSSRO ako prevádzkovateľ tieto osobné údaje (v rozsahu najmä
meno a priezvisko, ktoré sú zároveň obchodným menom podnikateľa - fyzickej osoby,
adresa, telefón a e-mailová adresa) spracúvala, a to za účelom marketingu, ako aj za inými
účelmi, ktoré bude SSSRO považovať za nevyhnutné v súvislosti s operatívnym riadením,
strategickým plánovaním, resp. vnútornou kontrolou SSSRO. [POZN. AIS: Vyžltený text
je potrebné spresniť, pretože takto naformulovaný účel spracúvania osobných údajov
by mohol byť považovaný za neurčitý]. Tento súhlas je platný po dobu neurčitú.
Ďalej súhlasím s tým, že SSSRO je oprávnená poskytnúť tieto osobné údaje tretím osobám
(a to aj do iných členských štátov Európskej únie) na spracúvanie (za vyššie uvedeným
účelom) v mene SSSRO. Zodpovednosť SSSRO voči mojej osobe v súvislosti
so spracúvaním osobných údajov tretími osobami uvedenými v tomto súhlase nie
je dotknutá.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý skutočnosti, že poskytnutie osobných údajov
je dobrovoľné, a že som informovaný o svojom práve na prístup k vlastným osobným
údajom spracúvaným zo strany SSSRO, o svojom práve na ich opravu, ako aj o ďalších
mojich právach uvedených v § 20 zákona o ochrane osobných údajov.

