PÍSOMNÝ SÚHLAS K SPRACÚVANIU
OSOBNÝCH ÚDAJOV
Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov
Dotknutá osoba:

meno a priezvisko: ............................................................................................................................

dátum narodenia: …………………………………………………………………………………..

trvale bytom: ……………………………………………………………………………………….
týmto výslovne udeľuje
neudeľuje
Prevádzkovateľovi:
Obchodný názov: ErBe Real s.r.o.
IČO: 46 840 532
sídlo: Matúškovo 610, 925 01 Matúškovo
kontaktná osoba: Erika Bencúrová
tel. kontakt: erika@rbreal.sk
e-mail: +421908758040
svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ďalšieho textu:
Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o nasledovnom:
I. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ: spracovanie zmluvy o zložení zálohy,
sprostredkovateľskej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy, kúpnej zmluvy, návrhu na vklad,
oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad, evidencia týchto dokumentov a ich predloženie príslušným
orgánom na rozhodovanie o nich (primárne katastrálny odbor príslušného okresného úradu), právnym
základom spracovania je tento súhlas
II. Zoznam spracovávaných osobných údajov: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé
bydlisko, štátna príslušnosť, e-mailová adresa, telefónny kontakt
III Príjemcovia osobných údajov: príslušný katastrálny odbor okresného úradu, advokát
IV. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny,
V. Doba poskytnutia súhlas je 10 rokov od uzavretia konkrétnej zmluvy. Po uplynutí uvedenej doby budú
zmluvy skartované.
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VI. Práva dotknutých osôb: Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k
osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie
osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie
osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas a právo
podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, vychádzajúceho zo súhlasu
pred jeho odvolaním.
VII. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu.
VIII. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky.

V .............................................., dňa ..........................................
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