
Do 25. 05. 2018 

□    Súhlasím so spracúvaní svojich osobných údajov  

pre účely zasielania Denníka SaS prostredníctvom e-mailu 
  

Prihlásením sa na odber denníka SaS v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako 

„zákon“) dobrovoľne súhlasíte so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľom Sloboda 

a Solidarita, so sídlom Priemyselná 8, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 42139333 v rozsahu: 

meno, priezvisko, e-mail, okres za účelom zasielania  krátkeho súhrnu všetkých našich 

mediálnych výstupov prostredníctvom e-mailu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak 

súhlas zanikne ku dňu zániku publikovania Denníka SaS. Osobné údaje nebudú sprístupnené 

a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú 

zverejnené. Odberateľ Denníka SaS ako dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, 

neúplnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných 

údajov a ďalšie uvedené v ustanovení § 28 a nasl. zákona. Týmto zároveň potvrdzujete, že 

všetky Vaše osobné údaje boli poskytnuté dobrovoľne, osobné údaje sú pravdivé, správne a 

aktuálne. 
 

Od 25. 05. 2018  

□    Súhlasím so spracúvaní svojich osobných údajov  

pre účely zasielania Denníka SaS prostredníctvom e-mailu 
  

Prihlásením sa na odber denníka SaS v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon“) dobrovoľne súhlasíte 

so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľom Sloboda a Solidarita, so sídlom 

Priemyselná 8, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 42139333 v rozsahu: meno, priezvisko, e-

mail, okres za účelom zasielania  krátkeho súhrnu všetkých našich mediálnych výstupov 

prostredníctvom e-mailu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne ku dňu 

zániku publikovania Denníka SaS. Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať 

k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené. Odberateľ 

Denníka SaS ako dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz 

osobných údajov, právo na obmedzenie týchto práv a ďalšie uvedené v ustanovení § 22 

a nasl. zákona. Týmto zároveň potvrdzujete, že všetky Vaše osobné údaje boli poskytnuté 

dobrovoľne, osobné údaje sú pravdivé, správne a aktuálne. 
  

 


