Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Dolu podpísaný
Meno:
Priezvisko:
Bydlisko:
Dátum narodenia:
týmto:
udeľujem súhlas so spracovaním, zverejnením a šírením
obrazovej (fotografickej a video) podobizne svojho syna / dcéry
.............................................................................................................................................................................

v prospech spoločnosti KOSIT a.s., so sídlom: Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205
214 (ďalej len „spoločnosť“) pre reklamné a marketingové účely, najmä jej použitím v reklamných
kampaniach spoločnosti, ako súčasť všetkých foriem tlačovín spoločnosti (kalendáre, billboardy a.
i.), v tlačenej aj v elektronickej podobe, použitím na webovom sídle spoločnosti, profile spoločnosti
na sociálnych sieťach a tomu podobných médiách, ako aj na ďalších propagačných materiáloch a
pod.
Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú, to všetko plne v súlade s ustanovením §11 a nasl. zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ustanovenia Článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. v zmysle ust. §5 písm. a) v
spojení s §14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Beriem na vedomie, že fotografia a videozáznam ako osobný údaj bude spracúvaná a uchovaná v
nevyhnutnom rozsahu, na dohodnutý účel, po dobu trvania jednotlivej marketingovej kampane, a po
jej skončení bude bezodkladne zlikvidovaná, v nevyhnutnom rozsahu najneskôr až po uplynutí
zákonných lehôt určených pre daňové, štatistické a archivačné účely.
Vyhlasujem, že som bol poučený o svojich právach v zmysle platných právnych predpisov, najmä o
práve svoj súhlas kedykoľvek odvolať a o práve žiadať prístup k fotografii, opravu, vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania tohto osobného údaju. V prípade vzniku škody v dôsledku odvolania
súhlasu pred splnením dohodnutého účelu túto škodu nahradím.
Svojim podpisom tiež potvrdzujem, že som plne spôsobilý na právne úkony, že tento súhlas som
spoločnosti udelil dobrovoľne, na základe vlastnej slobodnej a vážnej vôle, určito a zrozumiteľne,
nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
V Košiciach dňa ......................................
...............................................................................
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