
Ochrana osobných údajov 
Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných 
údajov v rozsahu tu uvedenom prevádzkovateľovi Prezídium Policajného zboru so sídlom 
Račianska 45, 831 02 Nové Mesto, Slovensko IČO 00151866. 

Prevádzkovateľ zhromažďuje a chráni všetky poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Spracovanie osobných údajov Používateľa je nutné za účelom plnohodnotného poskytovania 
služieb Prevádzkovateľa, ktoré očakáva a o ktoré dobrovoľne žiada Používateľ. 

Potvrdením týchto Zmluvných podmienok udeľuje Používateľ súhlas 

Prevádzkovateľovi ako správcovi so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona č. 
122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov a to v rozsahu identifikačných údajov používateľa ako 
sú telefónne číslo, meno, priezvisko, vek, dátum narodenia, e-mailová adresa, krvná skupina, 
miesto trvalého alebo dočasného pobytu a poschodie bytu. S 

pôsoby spracovania sú zhromažďovanie, vyhľadávanie, používanie, uchovávanie, doplňovanie, 
úprava, blokovanie a likvidácia. Doba spracovania osobných údajov je doba, po ktorú má 
Používateľ v Aplikácii vyplnené osobné údaje a aktívne používa Aplikáciu, resp. jeho údaje 
budú zaznamenané v úradnom zázname a uchované podľa archívneho plánu prevádzkovateľa. 

Súhlas platí aj pre poverených spracovateľov zo strany Prevádzkovateľa. 

Používateľ berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže 
bezplatne kedykoľvek odvolať kontaktovaním Prevádzkovateľa, že má právo prístupu k 
osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych 
o-sobných údajov, ich likvidáciu atď. 

Svojím súhlasom tiež vyhlasujem, že sú mi známe moje práva pri spracúvaní osobných údajov 
v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení (ZoOU), najmä: 

● poskytnutie tu uvedených osobných údajov je dobrovoľné, 
● svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti alebo osobne na 

adrese sídla reklamnej agentúry, 
● právo požadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných 

údajov v informačnom systéme v súlade s § 28 ZoOU, 
● právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych 

osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
● právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, 



● právo na likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k 
porušeniu zákona. 

 


