Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a zpracování údajů
Přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo odesláním kontaktního formuláře vyjadřujete souhlas se
zasíláním obchodních sdělení společnosti Good Idea Marketing s.r.o. se sídlem Šoltésovej 1723/1,
91101 Trenčín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom v Trenčíne, oddiel sro, sp.
zn. 36496/R (dále také jako „Good Idea Marketing s.r.o.“).
Souhlasíte, aby společnost Good Idea Marketing s.r.o.. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a ve smyslu Nařízení Evropského
Parlamentu a Rady (EU) ze dne 27.01.2016, č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních
zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu: email a telefonní číslo, a to za účelem zasílání předmětných
obchodních sdělení a kontaktování Vaší osoby.
Souhlas je poskytován dobrovolně a je jej možné kdykoli odvolat, nestane-li se tak, souhlas zanikne po
uplynutí 10 let od jeho udělení. Za okamžik udělení souhlasu se považuje den odeslání vyplněného
elektronického formuláře.
Máte právo požadovat přístup k poskytnutým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení
zpracování. V případě, že se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s účelem,
pro který byly poskytnuty, můžete požádat společnost Good Idea Marketing s.r.o. o vysvětlení a nápravu
situace. Rovněž máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím stranám, nevyžaduje-li tak zvláštní předpis. Osobní údaje
nebudou předávány do třetích zemí ani nebudou zveřejněny.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a spracovanie údajov
Prihlásením na odber obchodných správ alebo odoslaním kontaktného formulára vyjadrujete súhlas so
zasielaním obchodných oznámení spoločnosťou Good Idea Marketing s.r.o. so sídlom Šoltésovej
1723/1, 91101 Trenčín, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel
SRO číslo vložky: 36496/R (ďalej tiež ako "Good Idea Marketing s.r.o.").
Súhlasíte, aby spoločnosť Good Idea Marketing s.r.o.. v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane
osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení a v zmysle Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) z 27.01.2016, č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných
spracovávala Vaše osobné údaje v rozsahu: mail a telefónne číslo, a to za účelom zasielania predmetných
obchodných oznámení a kontaktovania Vašej osoby.
Súhlas je poskytovaný dobrovoľne a je ho možné kedykoľvek odvolať, ak sa tak nestane, súhlas zanikne
po uplynutí 10 rokov od jeho udelenia. Za okamih udelenia súhlasu sa považuje deň odoslania
vyplneného elektronického formulára.
Máte právo požadovať prístup k poskytnutým osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo
obmedzenia spracovania. V prípade, že sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje spracovávané v rozpore
s účelom, pre ktorý boli poskytnuté, môžete požiadať spoločnosť Good Idea Marketing s.r.o. o
vysvetlenie a nápravu situácie. Rovnako máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje nebudú sprístupnené tretím stranám, pokiaľ tak nevyžaduje osobitný predpis. Osobné
údaje nebudú predávané do tretích krajín ani nebudú zverejnené.

