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Súhlas so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové účely 
Žiadosť o začlenenie/vyčlenenie do/z databázy

Podnik
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel 

Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
Kód predajcu: Telesales VSE Rep 39496 | Kód tlačiva; 831
Zastúpený: Silvia HaburaJ
(ďalej len "Podnik") a

ÚČASTNÍK -  PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA -  PODNIKATEĽ
Obchodné m eno/ 
Sídlo podnikania:

Mestské kultúrne stredisko, Kostolné nám. 860/4, 94603 Kolárovo

Register, číslo zápisu 
podnikateľa:________
E-mail: mayerjanos@gmail.com

DIC:
Telefón: 0903601296

ICO: 00513474 1C pre DPH: SK2021030726
(ďalej len "Účastník"

UDELENIE SUHLASU:

Ja, Účastník, týmto súhlasím, aby spoločnosť Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 817 62 Bratislava ( ďalej len „spoločnosť Slovak Telekom“)

[X] Á n o n

3  Áno 
Xl Áno

Nie (i) používala moje údaje na marketingové účely (napr. na vypracovanie marketingových 
ponúk spoločnosti Slovák Telekom alebo iných osôb). Tento súhlas sa vzťahuje na 
údaje získané zo všetkých zmluvných vzťahov medzi mnou a spoločnosťou Slovák 
Telekom v zmysle Podmienok spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných 
údajov (ďalej len „Podmienky) a zahŕňa identifikačné, kontaktné, prevádzkové a iné 
údaje, ktoré spoločnosť Slovák Telekom získa v súvislosti s poskytovaním služieb (napr. 
doba trvania zmlúv, druh programu služieb, aktivované služby, objem prevádzky, mnou 
volané telefónne čísla), s výnimkou môjho rodného čísla, čísla identifikačného dokladu 
alebo iného dokladu totožnosti a štátnej príslušnosti. Tento súhlas sa vzťahuje aj na údaj 
o dátume môjho narodenia a na údaj o mojom pohlaví (muž/žena) uvedené vyššie v 
tabuľke: spoločnosť Slovák Telekom môže na základe poskytnutého dátumu narodenia 
spracúvať na marketingové účely aj údaj o mojom veku. Spoločnosť Slovák Telekom ma 
bude pri spracúvaní údajov kontaktovať pre účely priameho marketingu produktov a 
služieb spoločnosti Slovák Telekom alebo iných osôb najmä prostredníctvom volania, 
automatických volacích systémov, zasielania elektronickej pošty, vrátane SMS a MMS. 
Súhlas podľa tohto bodu trvá do uplynutia 2 rokov po zániku všetkých zmluvných 
vzťahov medzi mnou a spoločnosťou Slovák Telekom.

Nie (ii) zasielala reklamné ponuky a informácie týkajúce sa produktov a služieb tretích strán.
Nie (iii) poskytla údaje o mne v rozsahu uvedenom v bode (i) spoločnosti Zoznam, s.r.o.. 

Zoznam Mobile, s.r.o., PosAm, spol. s r.o., a ďalším dcérskym spoločnostiam 
spoločnosti Slovák Telekom. Tieto osoby môžu používať poskytnuté údaje na 
marketingové účely uvedené v bode (i) (tzn. aj na vypracovanie marketingových ponúk a 
kontaktovanie volaním alebo elektronickou poštou), a to po dobu 1 roka po tom, čo im 
budú poskytnuté. Podmienky poskytnutia údajov sú uvedené aj v Podmienkach.
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