IMPA Bratislava, a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO:
35731851
DIČ:
2021410941
IČ DPH:
SK2021410941
Register:
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vl.č. 1564/B
Poverená spracovaním osobných údajov pre spoločnosti siete IMPA:
IMPA Bratislava, a.s. - IČO: 35731851, IČ DPH: SK2021410941, Okresný súd BA I., zápis č. Sro
1564/B, sídlo = prevádzka: Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava
IMPA Šamorín, s.r.o. - IČO: 31392938, IČ DPH: SK2020369362, Okresný súd BA I., zápis č. Sro
44094/B, sídlo: Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava, prevádzka: Bratislavská cesta 75, 931 01
Šamorín
IMPA Žiar nad Hronom, s.r.o. - IČO: 31558062, IČ DPH: SK2020479131, Okresný súd BB, zápis
č. Sro 281/S, sídlo = prevádzka: Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska
IMPA Dolný Kubín, s.r.o. - IČO: 35684046, IČ DPH: SK2020310248, Okresný súd BA I., zápis č.
Sro 10421/B, sídlo: Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, prevádzka: Janoškova 2278, 026 01 Dolný
Kubín
IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. - IČO: 35761768, IČ DPH: SK2020273827, Okresný súd BA I.,
zápis č. Sro 18646/B, sídlo: Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, prevádzka: ul. 1. Mája 3528, 031
04 Liptovský Mikuláš
IMPA Žilina, s.r.o. – IČO: 31600115, IČ DPH: SK2020442578, Okresný súd Žilina, zápis č. Sro
94644/B, sídlo: Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava, prevádzka: Pri rieke 795/3, 010 01 Žilina

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem súhlas v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) so
spracúvaním svojich osobných údajov (v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, telefonický a emailový kontakt, VIN, prípadne iný poskytnutý údaj), registráciou prostredníctvom webovej stránky
www.impa.sk:
•
•
•

spoločnosti IMPA Bratislava, a.s. so sídlom Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava
spoločnostiam siete IMPA, vyššie uvedeným a menovaným
sprostredkovateľom, povereným spracúvaním osobných údajov v mene správcu
informačného systému a na poskytnutie spracúvaných osobných údajov poverenej osobe,
ktorá poskytuje spoločnosti IMPA Bratislava, a.s. na základe zmluvného vzťahu služby
priameho marketingu

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím so spracúvaním svojich
osobných údajov a ich použitím za účelom prieskumu trhu, ponuky produktov a služieb siete IMPA
za značky Škoda, Volkswagen servis, Audi servis, Hyundai, resp. vlastných produktov a služieb
siete IMPA, ich zdokonaľovania, zisťovania spokojnosti zákazníkov, za účelom zasielania
produktových a marketingových informácií.
Súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov importérom tretej osobe, spoločnosti TNS
Slovakia s. r. o., so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 31 406 246, (ďalej len „TNS
Slovakia“), alebo inej tretej osobe ktorá pre neho bude vykonávať činnosti alebo spolupracovať pri
výkone činností uvedených v tomto súhlase, pričom táto osoba je oprávnená poskytnúť, alebo
sprístupniť tieto údaje ďalšej tretej osobe, ktorú buď poverí s výkonom činností, uvedených v tomto
súhlase, alebo s ňou bude spolupracovať na výkone týchto činností.
Zároveň súhlasím so spracúvaním a používaním týchto osobných údajov v zmysle ustanovenia § 62
Zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách najmä za účelom realizácie priameho
marketingu. Tu uvedený súhlas udeľujem na dobu 15 rokov až do jeho odvolania a prehlasujem, že
údaje v ňom uvedené sú pravdivé.
Beriem na vedomie, že súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať (v prípade nevyžiadanej
elektronickej komunikácie zaslaním spätnej odpovede).
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