
Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

V súlade s čl. 6 ods.1 písm. 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 a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 
Dotknutá osoba: 

meno a priezvisko: ....................................................................  dátum narodenia: .................................................................. 

trvalé bydlisko: .......................................................................................................................................................................................  

emailová adresa: ......................................................................     tel. číslo: ................................................................................. 

 

týmto udeľujem spoločnosti IMPA Bratislava, a.s., so sídlom Panónska cesta 23, 85104Bratislava, IČO:357 318 51, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1564/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním nasledujúcich osobných údajov.  

 

Súhlas udeľujem na účely:  

a) Zisťovanie spokojnosti zákazníkov (spokojnosť zákazníkov pri kúpe alebo oprave vozidla) a to na dobu 8 rokov odo dňa 

poskytnutia súhlasu. 

☐ Súhlasím 

 

b) Marketingové služby (zasielania noviniek o vozidlách, akciových ponúk, možnostiach financovania, popredajného servisu 

a iných marketingových ponúk a to prostredníctvom elektronickej pošty, poštovej zásielky, telefonicky alebo krátkymi SMS 
správami) a to na dobu 8 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu.  

☐ Súhlasím 

 
Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné 
údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Pri zasielaní noviniek prostredníctvom elektronickej pošty je možné svoj súhlas 
odvolať aj elektronicky a to kliknutím na odhlásenie sa, ktoré sa nachádza v tele správy. 

Dotknutá osoba môže svoj súhlas odvolať:  
i. zaslaním žiadosti na emailovou adresu: info@impa.sk  alebo  

ii. zaslaním písomnej žiadosti na adresu: IMPA Bratislava a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava s uvedením textu „GDPR 
odvolanie súhlasu“ na obálke.  

Bol som oboznámený s tým, že moje osobné údaje budú poskytované nasledujúcim spoločným prevádzkovateľom alebo príjemcom:  

a) IMPA Dolný Kubín, s.r.o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO 35 684 046  
b) IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO 35 761 768  
c) IMPA Žilina, s.r.o., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava, IČO 31 600 115  
d) IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO 31 558 062  
e) IMPA Šamorín, s.r.o., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava, IČO 31 392 938  
f) advokát, audítor a iní príjemcovia v zmysle osobitných predpisov. 

V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba nasledujúce práva:  

a) právo na prístup k osobným údajom  
b) právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,  
c) právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne 
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov  
e) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,  
f) právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom 

a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov 
g) právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  

Osobné údaje nebudú spracúvané v rámci automatizovaného rozhodovania. Vo veci spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba môže 
obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov a to prostredníctvom emailovej adresy: info@impa.sk  

Bližšie informácie podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na našej webovej stránke: https://www.impa.sk/ochrana-osobnych-

udajov/ 

 

V Bratislave dňa ___________        ____________________________  

 meno a priezvisko, podpis 
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