
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení 
neskorších prepisov, a podľa čl. 28 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 

(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane osobných údajov) (ďalej tiež len ako „GDPR“) 
 
V súlade s čl. 7 GDPR týmto výslovne udeľujem vyššie spoločnosti Goodyear Slovakia s.r.o. so sídlom 
Ivánská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO 36 002 542, zapísaná u Obchodného registra Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka 18368/B, ako správcovi osobných údajov (ďalej len „Správca“), 
svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov súvisiacich s mojou účasťou v Programu GO 
SAMM Slovakia pre servisná centra (ďalej len „Program“), a to pre účely interných, marketingových a 
obchodných potrieb správcu osobných údajov ako je:  

 
• umožnenie registrácie a vytvorenie Užívateľského účtu Účastníka na Webovom portáli  
• prevádzkovanie Programu na základe prihlásenia Užívateľa do Programu, a to vrátane 

vyhodnotenia Programu;  
• odoslanie uvítacích balíčkov a Bonusov Užívateľom Programu;  
• vnútorné evidencia dát a záležitostí týkajúcich sa Programu a jeho funkčnosti, vrátane 

štatistiky 
 
V súlade s predchádzajúcími vetami budú spracované tieto osobné údaje: 
meno, priezvisko, titul, funkcia, meno Servisného centra, adresa sídla Servisného centra, IČO, DIČ, 
bankový účet Servisného centra, telefónny kontakt, e-mail, IP adresa, údaje o nákupoch, ako aj 
všetky ďalšie súvisiace komunikácie 

   
2. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem dobrovoľne, a to na dobu 5 rokov. Zároveň beriem 
na vedomie, že mám právo tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať, a to buď prostredníctvom 
komunikačných prostriedkov na webových stránkach príslušného správcu, či prostredníctvom emailu 
uvedeného v príslušnom obchodnom oznámení. 
 
3. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, avšak 
nebude dochádzať k profilovaniu. 
 
4. Osobné údaje poskytnuté na základe tohto súhlasu nebudú poskytnuté ani odovzdané žiadnej tretej 
strane okrem zmluvných spracovateľov zaisťujúcich pre správcu prípravu a rozosielanie obchodných 
oznámení. Ich zoznam je k dispozícii na základe žiadosti uplatnenej u správcu.   
 
5. Beriem na vedomie, že udelenie tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov a so zasielaním 
obchodných oznámení v celom svojom rozsahu nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala 
vykonanie registrácie, poskytnutie tovaru alebo služby. 
 
6. Beriem na vedomie, že mám právo po ktoromkoľvek správcovi osobných údajov požadovať: 
 

- informáciu, či správca moje osobné údaje spracováva, a ak áno, v akom rozsahu 
- prístup k mojim osobným údajom, ktoré správca spracováva, vrátane poskytnutia ich kópie 
- opravu nesprávnych údajov, ktoré sa ma týkajú 
- vymazanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú, z dôvodov ustanovených v čl. 17 GDPR 
- obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa ma týkajú, z dôvodov ustanovených v čl. 

18 GDPR 
- získať osobné údaje, ktoré sa ma týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 

čitateľnom formáte 
a ďalej tiež môžem vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu osobných údajov (a zasielaniu 
obchodných oznámení) a v prípade, že sa domnievam, že boli moje osobné údaje spracované v 



rozpore s právnymi predpismi, predložiť sťažnosť dozornému úradu (Úradu na ochranu osobných 
údajov na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika).  
 
Všetky svoje práva je možné uplatniť písomne na zhora uvedenej adrese príslušného správcu či 
elektronicky na adrese uvedenej na webovej stránke správcu.   

 
 
 
Verzia 1.1, platná ku dňu 1.1.2022. 


