SÚHLAS OBJEDNÁVATEĽA SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vyplnením a odoslaním registračného formulára vyjadrujem svoj slobodný súhlas, so spracúvaním
všetkých osobných údajov, ktoré som vo formulári vyplnil/a (t. j. najmä meno, priezvisko, e-mail,
tel. č., korešpondenčná adresa), spoločnosťou HURRICANE FACTORY TATRALANDIA s.r.o., IČO:
45942498, so sídlom na adrese Hurricane Factory Tatralandia s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8, PSČ: 811
02 Bratislava 1, zapísanou v obchodnom registri vedenom na okr. súde Bratislava I, ako
prevádzkovateľom osobných údajov a spoločnosťami v rámci skupiny Hurricane Factory (ďalej len
„Spoločnosť“), a to na účely:
- vedenia používateľských účtov,
- zasielania marketingových oznámení, t. j. predovšetkým ponuky služieb, zasielania informácií
o organizovaných podujatiach, službách a iných aktivitách,
- vedenia databázy zákazníkov.
Vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov a že osobné údaje, ktoré som uviedol/uviedla, sú presné. Ak
dôjde k zmene mojich osobných údajov, zaväzujem sa o tom Spoločnosť okamžite informovať.
Súhlasím s tým, že osobné údaje, s ktorých spracúvaním som vyjadril/a súhlas, budú spracúvané na
dobu neurčitú.
Beriem na vedomie, že osobné údaje sú Spoločnosťou spracúvané v súlade s platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len
„Nariadenie“). Ďalej beriem na vedomie, že osobné údaje sú spracúvané manuálne aj
automatizovane, že Spoločnosť pristúpila k prijatiu adekvátnych technicko-organizačných opatrení,
ktoré zabezpečujú osobné údaje pred neautorizovaným prístupom, zmenou, zničením a pod.
Beriem na vedomie, že Spoločnosť osobné údaje neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou
spoločností v rámci skupiny Hurricane Factory, t. j. Hurricane Factory Praha s.r.o., IČO: 242 98 549, so
sídlom na adrese Česká republika, Praha 9 – Letňany, Tupolevova 736, PSČ: 199 00, Hurricane
Factory Berlin , reg. č. HRB11231CB, so sídlom na adrese Nemecko, Schönefeld, OT Wassmannsdorf,
Wassmannsdorfer Allee 3, 12529 a Hurricane Factory Madrid S.L.U., reg. č. B-86958931, so sídlom na
adrese Španielsko, Madrid, C/ Principe De Vergara 264 3º D, PSČ: 280 16. Údaje môže Spoločnosť
poskytovať aj príjemcovi alebo sprostredkovateľovi osobných údajov, ktorým môže byť napríklad
osoba podnikajúca v oblasti PR, marketingových a reklamných služieb, poskytovateľ právnych,
účtovných, IT a iných služieb, prípadne športová organizácia či aeroklub spolupracujúci so
Spoločnosťou na základe zmluvy. Spoločnosť nemá v úmysle odovzdávať osobné údaje do tretích
krajín, medzinárodnej organizácii alebo iným ako vyššie uvedeným osobám.
Som si vedomý/á toho, že udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať a ďalej som si vedomý/á
svojho práva:
- na prístup k svojim osobným údajom,
- na opravu osobných údajov,
- na vymazanie osobných údajov,
- na obmedzenie spracúvania,
- na prenosnosť údajov,
- namietať proti spracúvaniu,
podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Hraničná 12,82007
Bratislava 2,tel. ústredňa + 421 2 32 31 32 14, www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk,
v prípade, ak Spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.
Kontaktné údaje Spoločnosti sú HURRICANE FACTORY TATRALANDIA s.r.o., IČO: 45942498, so sídlom
na adrese Dvořákovo nábrežie 8, 811 02, Bratislava 1

