
Udeľujem súhlas spoločnosti REAL PROJECT , s.r.o.  Šimonovská 559/2, 972 71 Nováky, Slovenská republika, IČO: 46398180, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom 
súde v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo 25265/R (ďalej len prevádzkovateľ), so spracovaním všetkých mnou skôr a kedykoľvek v budúcnosti poskytnutých, alebo zo strany 
prevádzkovateľa z verejných zdrojov získaných osobných údajov v uvedenom rozsahu (meno, priezvisko, vek, pohlavie, kontaktná e-mailová adresa, telefónne číslo/a). Ďalej súhlasím 
so zberom a spracovaním informácií vzťahujúcich sa k môjmu nákupnému chovaniu, zhromaždených v rámci prevádzkovania vernostného systému BONUS PLUS (ďalej aj „vernostný 
systém“ a „osobné údaje“) 
 

Na základe tohto súhlasu je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje za účelom realizácie marketingových aktivít v rámci Vernostného systému a vytvárania prieskumov a 
obchodných štatistík ohľadom môjho nákupného chovania v rámci Vernostného systému, pre poskytovanie aktívnych ponúk. 
 

Ďalej udeľujem súhlas s tým, že prevádzkovateľ môže osobné údaje spracovať aj za použitia automatizovaných postupov, ktoré pre mňa môžu mať právne účinky, alebo sa ma môžu 
obdobným spôsobom významne dotýkať (automatizované rozhodovanie). To znamená, že pri použití uvedených postupov môžu byť osobné údaje automaticky spracované takým 
spôsobom, aby boli jednotlivým zákazníkom obchodu prevádzkovateľa poskytované ponuky odpovedajúce ich preferenciám podľa zisteného nákupného správania. V dôsledku 
automatizovaného rozhodovania môžu jednotliví členovia Vernostného systému BONUS PLUS obdržať odlišné ponuky. 
 

Tento súhlas udeľujem na dobu trvania mojej účasti vo vernostnom systéme, najdlhšie však do doby odvolania tohto súhlasu, čo môžem učiniť kedykoľvek. 

 

Prevádzkovateľ Vás vo svojom Vyhlásení o spracovávaní osobných údajov o.i. informuje, že: 
 

svoj súhlas so spracovaním osobných údajov poskytujete prevádzkovateľovi dobrovoľne 

dôvodom pre poskytnutie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, je Váš záujem na poskytovanie aktívnych ponúk a zasielanie prípadných obchodných oznámení zo strany 
prevádzkovateľa, čo by bez udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov nebolo možné 

máte zákonné právo na prístup a prenositeľnosť svojich osobných údajov, na podanie námietok proti spracovaniu Vašich osobných údajov, alebo výmaz svojich osobných údajov 

máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Internetové stránky úradu: 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk 

máte právo tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať s tým, že odvolanie Vášho súhlasu pôsobí iba do budúcna a nie je teda dotknutá zákonnosť predchádzajúceho spracovania 
založeného na tomto súhlase (dátované pred jeho odvolaním) 

Vami poskytnuté osobné údaje budú zo strany prevádzkovateľa riadne zabezpečené a po uplynutí doby ich spracovania budú nenávratne vymazané 

vo veciach súvisiacich s týmto súhlasom a osobnými údajmi sa na prevádzkovateľa môžete obrátiť písomne na hore-uvedenú adresu, alebo elektronicky na kontaktnú e-mailovú 
adresu: zodpovednaosobagdpr@LKWpark.sk 

Tu-uvedené informácie zo strany prevádzkovateľa (spoločnosť REAL PROJECT, s.r.o.) beriem na vedomie a udelením tohoto súhlasu tiež potvrdzujem, že som sa zoznámil/la s plným 
znením Vyhlásenia prevádzkovateľa o spracovávaní osobných údajov ako aj Všeobecnými pravidlami spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré sú uložené na 
www.LKWpark.sk/PUMPA a so všetkými právami, ktoré súvisia so spracovaním osobných údajov. 


