
Súhlas so spracúvaním osobných údajov  
 

Meno a priezvisko  
Bydlisko   
Doručovacia adresa  
E-mail  
Telefónne číslo  

 
Obchodné meno  
Sídlo  
E-mail  
Telefónne číslo  

 
Týmto dávam spoločnosti eD system a.s., so sídlom Novoveská 1262/95, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Česká republika, 
IČO: 479 74 516, zapísanej v Obchodnom registri Krajského súdu Ostrava, oddiel B, vložka č. 2613, konajúcej prostredníctvom 
svojej organizačnej zložky zriadenej na Slovensku pod názvom eD system a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom 
Prievozská 6/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, Slovensko, IČO: 51 915 52, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 5403/B (ďalej ako "EDCZ") ako prevádzkovateľovi svoj súhlas na 
spracovanie vyššie uvedených osobných údajov (ďalej ako "Osobné údaje"), na nižšie uvedené účely: 
 
áno nie 
      zasielanie newsletterov obchodnej a neobchodnej povahy  
     zasielanie listinných ponúk, katalógov a periodík zadarmo 
     zasielanie SMS správ s ponukami a informáciami 
     telefonické kontaktovanie s ponukami a informáciami 
     zahrnutie a účasť v spotrebiteľských súťažiach 
     zahrnutie do zákazníckych prieskumov 
 
Súhlas na spracovanie osobných údajov dávam na dobu trvania zmluvného vzťahu so spoločnosťou EDCZ + dvadsaťštyri 
(24) mesiacov alebo až do odvolania tohto súhlasu alebo podania námietky. 
 
Udelením tohto súhlasu beriem na vedomie, že súhlas na spracúvanie osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať (i) 
zaslaním oznámenia elektronickou poštou na adresu gdpr@edsystem.sk alebo (ii) poštou na adresu spoločnosti EDCZ. 
Udelením tohto súhlasu rovnako beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 
údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, ani na zákonnosť spracúvania osobných údajov na iných právnych 
základoch.  
 
Udelením tohto súhlasu potvrdzujem, že som bol oboznámený so svojimi právami ako dotknutej osoby a zásadami 
spracúvania osobných údajov. Poučenie o právach dotknutej osoby, spôsoboch ich uplatnenia a základných zásadách 
spracúvania osobných údajov je uvedené v zmluve uzatvorenej so spoločnosťou EDCZ, vo Všeobecných obchodných 
podmienkach spoločnosti EDCZ uverejnených na webovom sídle spoločnosti EDCZ (www.edsystem.sk), a na webovom sídle 
spoločnosti EDCZ (https://www.edsystem.sk/spracovanie-osobn%C3%BDch-udajov/article2-cgdpr).  
. 
Udelením tohto súhlasu ďalej potvrdzujem, že som bol poučený o svojom práve namietať spracúvanie osobných údajov priamo 
u spoločnosti EDCZ, ak sú spracúvané z dôvodu verejného záujmu, oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu, 
pričom námietku je možné podať (i) elektronickou poštou na adresu gdpr@edsystem.sk alebo (ii) poštou na adresu spoločnosti 
EDCZ. Rovnako potvrdzujem, že som bol poučený o svojom práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných 
údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk). 
 
 
 
 
..........................................     .................................................... 
(miesto a dátum podpisu)     (vlastnoručný podpis) 
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