Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely
Zaškrtnutím príslušného políčka dávate spoločnosti InoBat Auto j.s.a., so sídlom Dolná 5, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 52 648 192, ako aj ďalším spoločnostiam patriacim do rovnakej skupiny
spoločností (ďalej len „spoločnosť“), ako prevádzkovateľovi osobných údajov súhlas so spracúvaním
Vašich osobných údajov. Týmito údajmi sú Vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa (ďalej len „osobné
údaje“). Osobné údaje spracúvame za účelom zasielania bezplatného newslettra, prostredníctvom ktorého
Vás možeme informovať o novinkách, ponukách a príložitostiach našej spoločnosti.
Tento súhlas je daný dobrovoľne, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (EU) 2016/679
Európskeho parlamentu a Rady, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom
pohybe týchto údajov (“GDPR”) a Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018, na dobu 2 rokov, pokiaľ
nebude odvolaný skôr. Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať alebo nás informovať, že si
neprajete aby sme Vaše osobné údaje ďalej spracúvali na konkrétne účely, a to prostredníctvom žiadosti
zaslanej e-mailom na adresu: contact@inobat.eu.
Informácie o spracovaní osobných údajov
Vaše osobné údaje môžu byť za uvedenými účelmi získavané našimi zmluvnými partnermi alebo
odovzdané našim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom), ktorými sú napr. poskytovatelia príslušných
služieb v oblasti styku s verejnosťou, e-mailových služieb, databázových, analytických či softwarových
systémov, služieb a aplikácií, ktoré spĺňajú podmienky ochrany osobných údajov.
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov našimi zmluvnými partnermi môže dôjsť k prenosu Vašich
osobných údajov do tretích krajín avšak iba v prípade, ak Európska komisia rozhodla, že tretia krajina,
územie alebo jeden či viaceré oblasti v danej krajine zaručujú primeranú úroveň ochrany, teda za
podmienky existencie rozhodnutia o primeranosti.
Vyššie uvedené spracúvanie osobných údajov uskutočňujeme na základe Vášho súhlasu. Napriek tomu,
že je poskytnutie Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely celkom dobrovoľné, bez ich poskytnutia
Vás nemôžeme informovať o novinkách, miľníkoch a iných úspechoch našej rozvíjajúcej sa spoločnosti.
Taktiež máte právo
(i)
požadovať prístup k osobným údajom,
(ii)
na opravu osobných údajov,
(iii)
na vymazanie osobných údajov,
(iv)
na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
(v)
namietať spracúvanie osobných údajov a
(vi)
právo na prenosnosť osobných údajov.
Tieto práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na adrese: contact@inobat.eu.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočnilo
pred takýmto odvolaním. Z dôvodu plnenia povinností podľa predpisov o ochrane osobných údajov budeme
primeranú dobu po odvolaní Vášho súhlasu spracúvať údaje o tom, že ste súhlas udelili alebo odvolali, a
to za účelom preukázania, na akom základe spracúvame Vaše osobné údaje. V rámci odvolania súhlasu
nás však môžete informovať, že si neprajete, aby sme Vaše osobné údaje na tieto evidenčné účely
spracúvali.
Zaistíme, že po celú dobu spracúvania a uchovávania budú Vaše osobné údaje zabezpečené proti strate
alebo neoprávneným zásahom a nebudú sprístupnené neoprávneným osobám.
Týmto si Vás dovoľujme upozorniť, že dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov, ku ktorému
je možné podať sťažnosť je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom: Hraničná 12, Bratislava 27, 820
07 (www.dataprotection.gov.sk).

Consent to Personal Data Processing for Marketing Purpose
By checking the appropriate box, you give the company InoBat Auto j.s.a., with its registered seat/office
at Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic, company ID No.: 52 648 192, as well as other
companies belonging to the same group of companies (hereinafter referred to as the "company"), as data
controller, your consent with the processing of your personal data. By your personal data we mean your
name, surname, e-mail address, (hereinafter "personal data"). We process personal data for the purpose
of sending the free company newsletter, by means of which we can inform you about our company’s news,
offers and opportunities.
This consent is given voluntarily, in accordance with Article 6(1)(a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the
European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing
of personal data and on the free movement of such data (“GDPR”) and the Personal Data Protection Act
No 18/2018, for a period of 2 years, unless withdrawn earlier. You can revoke your consent in writing at
any time or inform us that you do not wish us to further process your personal data for specific purposes,
via a request sent by e-mail to: contact@inobat.eu.
Information on the Personal Data Processing
Your personal data may be obtained for the above purposes by our authorised contractual partners or
handed over to our authorized contractual partners (intermediaries), which are e.g. providers of relevant
PR or email services, database, analytical or software systems and that each of them meets the conditions
for personal data protection.
When processing your personal data by our authorised contractual partners, your personal data may be
transferred to third countries, but only if the European Commission has decided that the third country,
territory or one or more sectors in that country guarantee an adequate level of protection, given the
existence of an adequacy decision.
We carry out the above-mentioned processing of your personal data on the basis of your consent. Although
the provision of your personal data for the above purposes is voluntary, without its provision we cannot
provide you with our newest information, milestones and other highlights related to our developing
company.
You have also the right
(vii)
to request access to personal data,
(viii)
to correct personal data,
(ix)
to delete personal data,
(x)
to restrict the processing of personal data,
(xi)
to object to the processing of personal data and
(xii)
to portability of personal data.
You can exercise these rights by contacting us at: contact@inobat.eu.
Withdrawal of your consent does not affect the lawfulness of the processing of your personal data that took
place before such withdrawal. In order to comply with our obligations under the GDPR and to prove the
basis on which we process your personal data, we will process the information that your consent has been
granted or withdrawn for a reasonable period of time after your consent has been withdrawn. However, as
part of the withdrawal of consent, you may inform us that you do not wish us to process your personal data
for these registration purposes.
We will ensure that your personal data is secured against loss or unauthorized access throughout the entire
period of processing and storage and will not be made available to any unauthorized person.
We would like to draw your attention to the fact that the supervisory body in the field of personal data
protection, is the Personal Data Protection Office with its registered office: Hraničná 12, Bratislava 27, 820
07 (www.dataprotection.gov.sk). You have the right to file a petition for personal data protection with the
Office.

