Súhlas so spracovaním osobných údajov
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Dotknutá osoba:
udeľuje súhlas
spoločnosti Apartmán Lenka, s.r.o., so sídlom Čičovská 37, Veľký Meder PSČ 932 01, IČO:
47 548 088, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 33639/T
(ďalej aj „Spoločnosť“) na spracovanie svojich osobných údajov v nasledovnom rozsahu:
číslo dokladu totožnosti, titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, číslo účtu vedeného
v banke, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia.
Dotknutá osoba svojim podpisom na tomto súhlase výslovne vyhlasuje, že pred
udelením predmetného súhlasu so spracovaním jej osobných údajov dosiahla vek 18 rokov.
V prípade, ak je Dotknutá osoba sprievodcom osoby mladšej ako 18 rokov, udeľuje tento
súhlas aj za osobu mladšiu ako 18 rokov.
Dotknutá osoba udeľuje Spoločnosti svoj súhlas so spracovaním svojich osobných
údajov pre účely, sprostredkovateľskej činnosti v oblasti služieb, ubytovacích služieb bez
poskytovania pohostinských činností, poskytovania služieb rýchleho občerstvenia v spojení s
predajom na priamu konzumáciu, ubytovacích služieb s poskytovaním prípravy a predaja
jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do
10 lôžok, prevádzkovania zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu a uzatváranie
zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je Dotknutá osoba. Dotknutá osoba udeľuje Spoločnosti
svoj súhlas s poskytnutím jej osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám,
pričom za tretiu stranu sa na účely tohto súhlasu považujú banky a pobočky zahraničných
bánk, cestovné kancelárie, advokátske kancelárie, cudzinecká polícia, subjekty vykonávajúce
účtovníctvo a prevádzku informačných a kamerových systémov pre Spoločnosť, ako aj iné
spoločnosti poskytujúce služby súvisiace s ubytovaním a / alebo rekreáciou.
Dotknutá osoba svojim podpisom potvrdzuje, že jej boli pred udelením tohto súhlasu
poskytnuté: identifikačné údaje a kontaktné údaje Spoločnosti a zástupcu Spoločnosti, ak bol
poverený; kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak bola určená; účel spracúvania osobných
údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov;
identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcov; informáciu o tom, že Spoločnosť nezamýšľa
preniesť osobné údaje do tretej krajiny.
Dotknutá osoba svojim podpisom potvrdzuje, že jej boli pred udelením tohto súhlasu
poskytnuté informácie o: dobe uchovávania osobných údajov; práve požadovať od
Spoločnosti prístup k osobným údajom týkajúcich sa Dotknutej osoby; práve na opravu
osobných údajov; práve na vymazanie osobných údajov a práve na obmedzenie spracúvania
osobných údajov; práve namietať spracúvanie osobných údajov ,ako aj o práve na prenosnosť
osobných údajov; práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať; práve podať návrh na začatie
konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; tom, že spracúvanie osobných

údajov Dotknutej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie príslušnej zmluvy, že
na strane Spoločnosti neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania.
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje Spoločnosti, avšak bez
uvedeného nie je možné nielen dosiahnuť účel predmetnej zmluvy, túto nie je možné ani
platne uzatvoriť, ale nemôže dôjsť ani len ku vzniku zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou
a Dotknutou osobou.
Dotknutá osoba svojim podpisom potvrdzuje, že jej boli pred udelením tohto súhlasu
okrem vyššie uvedených informácii boli poskytnuté aj všetky ostatné informácie, ktoré sú s
ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre
Dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená o svojich právach pri spracovaní osobných
údajov podľa § 19 a nasledujúcich zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a že ňou poskytnuté údaje
sú presné, pravdivé a aktuálne.
Dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na
dobu neurčitú a tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov založeného na súhlase pred jeho
odvolaním. V prípade odvolania súhlasu Dotknutej osoby so spracovaním jej osobných
údajov, odporúčame tento písomne zaslať na adresu sídla Spoločnosti, alebo na emailovú
adresu Spoločnosti: info@apartmanlenka.sk,

