
                                     SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
                       
                                      
v súlade s nariadením  EPaR EÚ  2016/679  o  ochrane  fyzických osôb pri spracúvaní

osobných  údajov  a  o  voľnom  pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica

95 / 46 / ES  a  so  zákonom  č.  18 / 2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene

a doplnení niektorých zákonov, spoločnosť

     BENILI s.r.o.
     Železničná 7703 / 24
     911 01 Trenčín
     IČO             :   50 249 932 
     DIČ             :   21 20 239 737
     IČ DPH       :   SK2120239737
    zapísaná na Okresnom súde Trenčín v Obchodnom registri Vložka č. : 32 838 / R

informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a Vašich právach plynúcich z tohto
spracovania osobných údajov. 

Vaše osobné údaje sú spracovávané v zákonnom, teda nevyhnutnom rozsahu. V záujme
ochrany  Vašich  osobných  údajov,  je  potrebné  zdôrazniť,  že  udelenie  súhlasu  so
spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné a teda je právom dotknutej osoby, ktorú
nie je možné k jeho udeleniu nútiť.  Aby sme však dokázali Vaše požiadavky riešiť,
potrebujeme Vaše osobné údaje. 

     Dotknutá osoba: 

Meno a priezvisko               :       ..................................................................................

Názov spoločnosti               :       ..................................................................................

Číslo OP                              :       ..................................................................................

Dátum narodenia                 :       ..................................................................................

Rodné číslo                          :       ..................................................................................

IČO                                      :       ..................................................................................

DIČ / IČ DPH                      :       ..................................................................................

Trvalé bydlisko/ Sídlo         :       .................................................................................. 

     E-mail                                  :       .................................................................................. 

     Tel. číslo                              :       ..................................................................................

Týmto  ako  dotknutá  osoba  udeľujem  súhlas  so  spracúvaním  svojich  vyššie
uvedených osobných údajov na: 



1. Účel poskytnutia súhlasu 

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým na účely: 

 kontaktného  formulára  –  poskytnutie  týchto  údajov  umožňuje  kontaktovať
zákazníka 

 plnenia zmluvy,  ktorej  zmluvnou stranou je dotknutá osoba,  alebo na základe
žiadosti dotknutej osoby o vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy (napr. 
kúpna  zmluva,  zmluva  o  budúcej  zmluve,  faktúra,  preberací  protokol,
splnomocnenie ... ) 

 

2. Doba uchovávania osobných údajov 

Vaše osobné údaje uchovávame iba po nevyhnutne dlhú dobu a archivujeme v zmysle
zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy, najdlhšie však 10 rokov od ich
ukončenia.  Po  strate  zákonného  dôvodu  vykonávame  výmaz  príslušných  osobných
údajov. Osobné údaje, ktoré spracúvame s Vaším súhlasom, uchovávame iba po dobu
trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený. 

3. Odvolanie súhlasu 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek u Spoločnosti odvolať
zaslaním žiadosti na adresu sídla spoločnosti. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá
zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. 

4. Osobné údaje a tretie strany mimo EÚ a EHP 

Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám z krajín mimo EÚ a EHP. 

5. Sprostredkovatelia 

Sprostredkovateľom  je  každý,  kto  spracúva  osobné  údaje  v  mene  Spoločnosti.  So
sprostredkovateľmi  má  Spoločnosť  uzavreté  sprostredkovateľské  zmluvy,  ktorými
zabezpečuje,  že  bude  problematike  ochrany  osobných  údajov  venovať  náležitú
pozornosť. Takéto zmluvy má Spoločnosť uzavreté so spoločnosťami:  
 

- VUB Leasing, a.s.  / QuatroCar /
- VAŠA PRÍLEŽITOSŤ, s.r.o.  / Netfinancie sk /



6. Práva dotknutej osoby:  

Vaše  osobné  údaje  spracúvame  transparentne,  korektne  a  v  súlade  s  legislatívnymi
požiadavkami. Zároveň však máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť, aby ste získali
informácie o procese spracúvania svojich osobných údajov alebo za účelom uplatnenia
nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi: 

 právo požadovať prístup k svojim osobným údajom 

 právo na opravu osobných údajov 

 právo na vymazanie osobných údajov 

 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

 právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 

 právo na prenosnosť svojich osobných údajov 

 právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania) 

 právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky 

V .................................................. dňa .............................................

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

 podpis


