Súhlas so zasielaním marketingovej komunikácie
Týmto udeľujem v súlade s platným a aplikovateľným zákonom o ochrane osobných údajov („Zákon“) súhlas
občianskemu združeniu LEAF, so sídlom na Karadžičovej 16, 821 08 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO:
42264723, zapísanému v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom
VVS/1-900/90-40088, DIČ: 2023623789, e-mail: info@leaf.sk (ďalej len „LEAF“ alebo „Prevádzkovateľ“) na
spracovanie mojich osobných údajov (ďalej len „Osobné údaje”) na účely marketingovej komunikácie, a to najmä aby
ma aktívne informovala (prostredníctvom e-mailu, sms, telefonicky, web portálu, sociálnych sietí a iných kanálov) o
aktivitách a službách občianskeho združenia LEAF ako aj iných s ňou prepojených subjektov. Tento súhlas sa zároveň
považuje za súhlas so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty.
V čase udelenia tohto súhlasu sú pre Účel spracúvané nasledovné Osobné údaje:
●

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, online kontakt, miesto a oblasť pôsobenia.

Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľujem na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie Účelu, najneskôr však do
31.12.2023. Beriem na vedomie / súhlasím s tým, že:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)

(vi)

(vii)
(viii)
(ix)

Osobné údaje budú spracúvané automatizovanými prostriedkami v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie Účelu
v Informačnom systéme IS Marketing;
Osobné údaje budú z dôvodu dodržania všetkých zákonných a zmluvných povinností Prevádzkovateľa,
poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu aj tretím stranám podieľajúcim sa na zabezpečovaní činnosti
Prevádzkovateľa v súvislosti s ktorou sú Osobné údaje podľa tohto súhlasu spracúvané. Jedná sa o nasledovné
spoločnosti: LEAF a Butterfly Effect.
Mám právo na likvidáciu Osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
Mám právo požadovať prístup k Osobným údajom, na opravu a vymazanie Osobných údajov, právo na
obmedzenie spracúvania Osobných údajov, právo namietať spracúvanie a prenosnosť Osobných údajov;
Mám právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná
12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, t.č: +421 /2/ 3231 3214 v súvislosti so spracúvaním
mojich Osobných údajov poskytnutých Prevádzkovateľovi na základe tohto súhlasu;
Mám právo na informácie o spracúvaní Osobných údajov v rozsahu: identifikačné údaje Prevádzkovateľa
(prípadne sprostredkovateľa), zoznam poskytnutých Osobných údajov a účel ich spracúvania, právny základ
spracúvania osobných údajov ako aj informácie, či a komu sú osobné údaje poskytované, sprístupňované,
prenášané a zverejňované;
Ako dotknutá osoba mám aj iné práva vo vzťahu k spracúvaniu Osobných údajov podľa Zákona;
Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné a svoj súhlas so spracúvaním Osobných údajov môžem
kedykoľvek písomne odvolať.
Odvolať súhlas alebo využiť práva uvedené vyššie je možné prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na
aktuálnu adresu Prevádzkovateľa uvedenú v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra
SR alebo zaslaním e-mailu na adresu apply@butterflyeffect.sk. Súhlas je možné odvolať aj zakliknutím
možnosti UNSUBSCRIBE v mailoch súvisiacich s vyššie uvedenými marketingovými aktivitami. V prípade
odvolania súhlasu musia byť príslušné Osobné údaje bez zbytočného odkladu blokované a pri prvej možnej
príležitosti vymazané alebo inak zlikvidované.

