
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely registrácie Vašej účasti 
 
Týmto udeľujem svoj slobodný, dobrovoľný a informovaný súhlas so spracúvaním mnou 
poskytnutých pracovných kontaktných údajov na účely registrácie mojej účasti v súvislosti s 

Online webinármi Siemens Building Products 2020.

 
Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi – spoločnosti Siemens s.r.o., IČO: 31 349 307, so sídlom 
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka č.: 4964/B (ďalej len „Siemens“). 
 

 

Doba platnosti tohto súhlasu je 6 mesiacov. Počas tejto doby je spoločnosť Siemens oprávnená 

spracúvať Vaše osobné údaje na vyššie uvedené účely, pokiaľ Váš súhlas neodvoláte skôr.
 
Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to buď elektronicky zaslaním e-mailu na adresu 
kontakt.sk@siemens.com, alebo písomne zaslaním listu na adresu sídla našej spoločnosti Siemens. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z Vášho súhlasu pred jeho 
odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré naša 
spoločnosť Siemens spracúva na inom právnom základe, než je Vami udelený súhlas. 
 
Spoločnosť Siemens Vás v súvislosti so získavaním Vašich vyššie uvedených osobných údajov poučuje 
o Vašich právach, ktoré sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. 
s účinnosťou od 25.5.2018 v čl. 15 až 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Osobitne Vás poučujeme o Vašich nasledovných právach: 
- máte právo požadovať od nás poskytnutie prístupu k Vašim osobným údajom, 
- máte právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, resp. právo na obmedzenie ich 

spracúvania, 
- máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, 
- máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov, 
- máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR. 
 
Ďalšie informácie ohľadom ochrany Vašich osobných údajov nájdete na našej stránke  v časti 
„Ochrana osobných údajov“  
 

https://new.siemens.com/sk/sk/general/privacy-notice.html

