Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby
CONCORDE spol. s r.o.
udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s § 14 a
nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ:
Spoločnosť:
CONCORDE spol. s r.o.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , Vložka číslo: 5080/B
Sídlo:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
IČO:
31 350 623
Kontakt za GDPR : Mgr. Juraj NAGY
email:
nagy@concorde.sk
tel.:
+ 421 903 388 609

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle účinnej právnej úpravy, najmä
Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov. Rovnako prevádzkovateľ spracuváva osobné údaje na základe zákon č.
186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 186/2009 Z. z."), ktorý reguluje
vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracuvávať a uschovávať odo dňa doručenia tohto súhlasu a to
po dobu určenú registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa v spojení s ustanoveniami príslušných
predpisov stanovujúcich registratúrne povinnosti prevádzkovateľa a rovnako podľa zákona
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
Dotknutá osoba je oboznámená s nasledujúcimi informáciami, ktorých správnosť a aktuálnosť svojím
podpisom potvrdzuje.
Účel spracúvania osobných údajov:

finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

Zoznam osobných údajov:

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa
trvalého pobytu , mobilné číslo, e‐mailová adresa,
rodné číslo, číslo OP (PAS).. iný osobný údaj podľa
zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom
poradenstve.

Doba poskytnutia súhlasu:

Čas nevyhnutný na vypracovanie ponúk , predloženie
ponúk, dojednanie poistenia pre finančné
sprostredkovanie. Pokiaľ sa účel spracovania
osobného údaju skončil, príde k výmazu osobného
údaju ak nie je potrebne ho uchovávať na základe
iného zákona.
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Dotknutá osoba, v zmysle platných a účinných predpisov, podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679 udeľujem prevádzkovateľovi:
súhlas / nesúhlas
na spracovanie osobných údajov.

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať
rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje
môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.
Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným
údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na
obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na
prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu.
Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy
uvedená na webovej stránke spoločnosti (https://www.concorde.sk/gdpr) . Spracúvanie poskytnutých
osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa.
Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.
Udeľujem prevádzkovateľovi :
súhlas / nesúhlas
na zasielanie informácií elektronickou, telefonickou, sms‐kovou alebo poštovou formou.

V................................ dňa ........................
............................................
dotknutá osoba ( Meno a Podpis)
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