
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
 

 

Týmto vyjadrujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov meno, priezvisko, adresa 

trvalého pobytu a telefonický kontakt a  spoločnosťou Radio Services, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 

831 01 Bratislava, IČO: 35 875 020 ako prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej len „Spoločnosť“), 

a to na účely zapojenia sa do súťaže „Daj zahrať rockovú pecku svojmu Ex“ (ďalej len „Súťaž“), 

vyhodnotenia Súťaže a v prípade, ak sa stanem výhercom Súťaže, aj na účely odovzdania výhry, pričom 

v takom prípade zároveň súhlasím, aby Spoločnosť uverejnila moje osobné údaje meno a priezvisko na 

internetovej stránke Spoločnosti, konte Spoločnosti na sociálnych sieťach alebo obdobným spôsobom.  

Súhlasím, že Spoločnosť poskytne moje meno a priezvisko spoločnosti Slovakia Ring Agency, ktorá  

organizuje Kurz bezpečnej jazdy, ktorý je hlavnou cenou v súťaži. 

 

Súčasne potvrdzujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a správne 

a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe môjho vlastného slobodného rozhodnutia. Súhlas je daný 

na dobu určitú, a to na dobu trvania Súťaže a tri (3) mesiace po jej skončení alebo do doby odvolania 

tohto súhlasu, podľa toho čo nastane skôr. Beriem na vedomie, že po uplynutí doby platnosti tohto 

súhlasu budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. 

 

Tiež potvrdzujem, že som bol/a zo strany Spoločnosti informovaný/á, že mám právo tento súhlas 

kedykoľvek odvolať, a to za rovnakých podmienok, za akých bol udelený, t. j. najmä odvolaním súhlasu 

prostredníctvom internetovej stránky www.antenarock.sk po prihlásení sa do môjho užívateľského účtu, 

e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu gdpr@radioservices.sk alebo iným obdobným spôsobom 

umožňujúcim moju identifikáciu. Beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  

 

Potvrdzujem, že Spoločnosť ako prevádzkovateľ osobných údajov si splnila svoju informačnú 

povinnosť prostredníctvom dokumentu INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

URČENÉ DOTKNUTÝM OSOBÁM, uverejneného na internetovej stránke www.antenarock.sk. 
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