PREVÁDZKOVATEĽ: Mgr. Anikó Sárkányová CK Melitour, L. Novomeského 767/26, 927 01 Šaľa

IČO: 50181921, OU-SA-OZP-2016/001651-2, č. živn.reg. 450-13302, vydal OÚ Šaľa
Kontakt: info@melitour.sk, +421 903 143 787

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. (ďalej len „Súhlas“)
-

k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom
Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú
náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste
nás kontaktovali

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov cestovnou kanceláriou CK Melitour
(ďalej len „Prevádzkovateľ“) a to:


Osobné kontaktné údaje - vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia.
(pre účtovnú evidenciu a na účely cestovného poistenia)



Zmluvné údaje - obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou.
(pre plnenie zmluvy o zájazde)



Platobné informácie - údaje o bankovom účte, ktoré používate pri platení našich služieb.



Údaje o korešpondencii a komunikácii - e-mailová a poštová adresa, telefónne číslo.



Webové služby – www.melitour.sk – súbory cookies, IP adresa, Log súbory.

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, aby sme Vám vedeli dodať
kvalitnú službu, alebo aby sme si mohli splniť svoju zmluvnú povinnosť voči Vám. Vašu lojalitu si
vieme získať a udržať, len pokiaľ Vám budeme vedieť poskytovať len také služby, ktoré budú pre Vás
zaujímavé a atraktívne. Podľa Vášho súhlasu spracúvame osobné údaje na monitorovanie
a analyzovanie Vašej činnosti na našich web stránkach a zasielanie informácií v súvislosti s užívaním
našich služieb (napr. ponuky zájazdov).
Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť
rôzna v závislosti od charakteru takéhoto účelu (prípadne do doby prijatia žiadosti o výmaz).
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva
iba na základe tohto Súhlasu a bol/a som poučená/ý o mojich právach a iných skutočnostiach.
Nemám žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek
odvolať. Ak tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazať.

Dátum, meno a podpis Dotknutej Osoby:

________________________________

(Na druhej strane si prečítajte poučenie o Vašich právach a iných skutočnostiach)

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH
Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste
povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.
Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov,
pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe
písomnej žiadosti požadovať:
-

Právo na prístup

-

Právo na nápravu

-

Právo na vymazanie

-

Právo na obmedzenie spracovania

-

Právo na prenosnosť údajov

-

Právo namietať

-

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

-

Právo odvolať súhlas

-

Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane
uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: 0903143787 poslaním e-mailu
na adresu: info@melitour.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu:
Mgr. Anikó Sárkányová CK Melitour, so sídlom L. Novomeského 767/26, 927 01 Šaľa
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje
spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán,
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. ;
https://dataprotection.gov.sk

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a nariadení GDPR nájdete:
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/nariadenie-gdpr

Podrobný popis spracovávania Vašich osobných údajov a právach
prečítajte na našej webovej stránke www.melitour.sk v sekcii „Informácie“
alebo vyžiadajte priamo od prevádzkovateľa dokument:
„Informačná povinnosť a zásady ochrany osobných údajov“.

