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SÚHLAS 
 

so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných 

údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákov. 

 

Týmto udeľujem spoločnosti Jarabiny Invest, a.s., Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO 36 777 536, 

zapísaná v obchodnom registri OS BAI odd. Sa, vložka č. 4989/B (ďalej  len „spoločnost“) súhlas so 

spacúvaním svojich osobných údajov. 

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov: 

Tento súhlas je udelení pre spracúvanie týchto kategórií osobných údajov: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..…*1  (ďalej len „osobné údaje“). 

 

Účel spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje budú spracúvané výhradne za účelom: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… /doplniť presný účel spracúvania/. 

 

Dĺžka spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje budú spracúvané po dobu: 

………………………………………………………………………………………………………..… 

/doplniť dobu spracúvania/ (ďalej len „doba spracúvania“). Po uplynutí doby spracúvania budú osobné 

údaje vymazané. Osobné údaje budú rovnako vymazané v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním 

osobných údajov. 

 

Odvolanie súhlasu so spacúvaním osobných údajov: 

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to spôsobom, ktorým 

bol poskytnutý.  

 

Odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov nie je  dotknutá zákonnosť spracúvania osobných 

údajov založená na súhlase pred jeho odvolaním. 
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Prehlasujem, že som se zoznámil/a se Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti a som si 

vedomý/á svojich práv súvisiacich so spracúvaním mojich osobných údajov. Beriem na vedomie, 

že aktuálne znenie Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti je k dispozícii na internetovej 

stránke spoločnosti www.jarabinky.sk alebo v sídle spoločnosti Staromestská 3, Bratislava. 

 

 

 

V ....................................... dňa ...................................................... 

 

 

Meno a priezvisko ……………………………………………. 

Trvalý pobyt ………………………………………………….. 

Dátum narodenia ……………………………………………… 

 

 

 

 

  

             (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*1  BUDÚ DOPLNENÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KU KTORÝM JE ODLENÝ SÚHLAS SO 

SPRACÚVANÍM NAPR. MENO, PRIEZVISKO, TITUL, DÁTUM NARODENIA, RODNÉ ČÍSLO, MIESTO 

NARODENIA, ŠTÁTNE OBČIANSTVO, TRVALÝ POBYT A POD.     

 

http://www.jarabinky.sk/

