
 
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
 
Prevádzkovateľ: 
 
QUANTICON, s.r.o. 
sídlo: Rajecká 10, 82107 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 36 709 948 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddielSro, vložka č. 43547/B 
(ďalej len „Prevádzkovateľ“) 
 
Kontaktná osoba: 
 
Katarína Rothová 
Rajecká 10, 82107 Bratislava 
+421/907771032 
katarina.rothova@quanticon.sk 
 
 
Týmto udeľujem Prevádzkovateľovi, v súlade s ustanoveniami Nariadenia 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 zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, súhlas so spracúvaním nasledovných svojich osobných údajov: e-mailová adresaa 
to na nasledovné účely: 
 
Súhlasím, aby mi spoločnosťQUANTICON s. r. o.prostredníctvom e-mailu 
zasielalainformácie o ponuke svojich otvorených kurzov, workshopov či novinkách, 
vrátane špeciálnych ponúk a akcií. 
 
Vyhlasujem, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ako právny základ ich spracúvania 
udeľujem slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, súhlas nebol z mojej strany udelený pod nátlakom 
ani za nápadne nevýhodných podmienok. Som si vedomý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj 
udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať to e-
mailovej žiadosti zaslanej na adresu katarina.rothova@quanticon.sk alebo kliknutím na odkaz 
„unsubscribefromthis list“, ktorý nájdete na konci každého informačného e-mailu zasielanom 
prostredníctvom služby Mailchimp. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia, pričom jeho 
odvolaním nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. 
 
Udelením tohto súhlasu zároveň potvrdzujem, že mi Prevádzkovateľ poskytol v súvislosti so 
spracúvaním mojich osobných údajov na vyššie uvedený účel nasledovné informácie o mojich právach 
ako dotknutej osoby: 
 
1. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 

 
Mám právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho 
marketingu, ktoré sa ma týka, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym 
marketingom. 
 

2. Právo na prístup k osobným údajom 
 

Na základe žiadosti adresovanej kontaktnej osobe prevádzkovateľa pre ochranu osobných údajov 
na e-mailovú adresu katarina.rothova@quanticon.sk mi bude poskytnutá kópia osobných údajov, 
ktoré o mne prevádzkovateľ spracúva. Zároveň mám právo požiadať o iný spôsob poskytnutia 
osobných údajov. 
 



3. Právo na opravu osobných údajov 
 

Mám právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, 
ktoré sa ma týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov mám tiež právo na 
doplnenie neúplných osobných údajov. 
 

4. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) 
 

Mám právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal moje osobné údaje v prípade, 
ak: 
 
a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 
b. odvolám súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny 

základ pre spracúvanie; 
c. budem namietať voči spracúvaniu mojich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode 1. 

vyššie; 
d. sa moje osobné údaje spracúvali nezákonne; 
e. moje osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva 

Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky. 
 

5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
 

Mám právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie mojich osobných údajov v prípade, ak: 
 
a. som napadol správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho 

prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 
b. spracúvanie je protizákonné a budem namietať proti vymazaniu osobných údajov a žiadať 

namiesto toho obmedzenie ich použitia; 
c. prevádzkovateľ už nepotrebuje moje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujem ich 

ja na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 
d. budem namietať voči spracúvaniu mojich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode 1. 

vyššie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad 
mojimi oprávnenými dôvodmi. 

 
6. Právo na prenosnosť údajov 

 
Mám právo získať osobné údaje, ktoré sa ma týkajú a ktoré som prevádzkovateľovi poskytol v 
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a mám právo preniesť tieto 
údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby mi v tom prevádzkovateľ bránil, ak: 
 
a. je spracúvanie osobných údajov založené na mojom súhlase alebo na zmluve; 
b. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

 
7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

 
V prípade, ak sa budem domnievať, že došlo k porušeniu mojich práv pri spracúvaní osobných 
údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných 
údajov, mám právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
(Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, 
webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/)s návrhom na začatie konania o ochrane 
osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov. 

  
Osobné údaje budú uchované po dobu 5 rokov a po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.  

 
Vo veci spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na kontaktnú osobu 
prevádzkovateľa pre ochranu osobných údajov na e-mailovú adresukatarina.rothova@quanticon.sk 
 
 


