
Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby - kontaktný formulár 
 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa 
Názov/Obchodné meno: Centrum MEMORY n. o. 
Sídlo: Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava 
IČO: 31 821 791 
Kontaktné údaje: tel.: 02/ 62 41 41 43, email: recepcia@centrummemory.sk  
(ďalej len „Prevádzkovateľ“) 
 
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa ruší Smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov (ďalej len „zákon“), zaškrtnutím príslušného políčka, týmto ako dotknutá 
osoba dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov 
v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo a ďalších osobných údajov v rozsahu zaslanej 
správy Prevádzkovateľovi za účelom vybavovania a evidencie podnetov, žiadostí a otázok 
adresovaných Prevádzkovateľovi. 
 
Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.  
 
Právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR 
 
Platnosť a doba uchovávania súhlasu: po dobu nevyhnutnú na poskytovanie služieb 
Prevádzkovateľom na uvedené účely 
 
Osobné údaje môžu byť sprístupnené resp. poskytnuté príjemcom, ktorými sú: poskytovatelia 
IT služieb, cloudových služieb, kontrolným orgánom a orgánom činným v trestnom konaní. 
 
Pri spracúvaní osobných údajov má dotknutá osoba nasledovné práva: 

a) Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov a na prístup k osobných údajom (čl. 
13 až 15 GDPR) 

b) Právo na opravu (čl. 16 GDPR) 
c) Právo na výmaz, byť zabudnutý (čl. 17 GDPR) 
d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl.18 GDPR) 
e) Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 GDPR) 
f) Právo namietať (čl. 21 GDPR) 
g) Právo namietať automatizované rozhodovanie vrátane profilovania (čl. 22 GDPR) 
h) Právo súhlas odvolať (čl. 7 GDPR) 
i) Právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov SR 

 
Dotknutá osoba, ktorá poskytla svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 
1 písm. a) GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je 
dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred jeho odvolaním.  
Žiadosť o odvolanie súhlasu môžete posielať najmä písomne na e-mail: 
recepcia@centrummemory.sk  alebo na poštovú adresu Prevádzkovateľa: Centrum MEMORY 
n. o., Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava. 
 
Prevádzkovateľ neprenáša ani nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutých osôb do tretích 
krajín ani medzinárodných organizácii. Osobné údaje nebudú použité na automatizované 
individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 
 
Prevádzkovateľ Vám ako dotknutej osobe týmto poskytol informácie týkajúce sa spracúvania 
Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vzťahujúcich sa k ochrane Vašich 
osobných údajov v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi. 
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