
Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov 
 
V súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov bola dotknutá osoba: 
....................................................................................................................................................... 
oboznámená s nasledujúcimi informáciami, ktorých správnosť a aktuálnosť svojím podpisom potvrdzuje. 
 
Prevádzkovateľ:   NaturePharm, s.r.o. 
     IČO : 47 403 136 
     so sídlom Svätotrojičné námestie 13/13, 936 01 Krupina 
     zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
     oddiel: Sro, vložka č.: 25235/S, 
 

Účel spracúvania osobných údajov:  plnenie zmluvy, spracovanie a reakcia na žiadosti, podnety,  
     pripomienky a reklamácie  
 
Zoznam osobných údajov:  meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa fakturačná alebo miesta 
     dodania, email, telefónne číslo 
  
Doba poskytnutia súhlasu:   osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvy a počas plynutia 
     záručnej doby  
 
Forma zverejnenia:    osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Práva dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov: 
 
Dotknutá osoba má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, aktualizáciu a doplnenie, 
vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom, najmä právo na vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho 
stavu podľa zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov. Užívateľ má právo na dočasné alebo 
trvalé zastavenie spracovávania osobných údajov alebo ich odstránenie s výnimkou prípadov, keď je 
spracovanie nevyhnutné pre plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy, a to formou písomného vyjadrenia nesúhlasu 
so spracovaním osobných údajov na korešpondenčnú adresu. 
 
Dotknutá osoba má právo v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov na základe 
písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: 
 
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané 
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v 
rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je 
dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií 
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na 
spracúvanie 
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania 
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú 
predmetom spracúvania 
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania 
úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie 
likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona 
blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak 
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby 
 
Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby 
spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby. 
 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 
 
 Vo Zvolene dňa 1.3.2020 


