
Ako dotknutá osoba súhlasíte s tým, že Prevádzkovateľ: KORA, a.s., so sídlom: Zlatovská 27, 911 05 

Trenčín, IČO: 36 321 761 (ďalej len „Prevádzkovateľ) spracúva Vaše osobné údaje. Spracúvanie 

osobných údajov sa realizuje v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len 

„Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „Zákon“). 

 

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa.  

 

Osobné údaje spracúvame na účel Vášho kontaktovania a sprostredkovania bližších informácií o našich 

produktoch s ohľadom na Váš dopyt na našej internetovej stránke.  

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Váš súhlas v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. 

a) Nariadenia, ktorý ste vyjadrili pri odoslaní dopytu prostredníctvom našej internetovej stránky.  

 

Vaše osobné údaje, zadané na účel dopytu ohľadne našich produktov, neposielame ďalším príjemcom.  

 

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 30 a následne ich zmažeme.  

 

Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva v súvislosti s ustanoveniami čl. 15 – 22 Nariadenia: 

 kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania 

založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,  

 požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby,  

 na opravu osobných údajov,  

 na vymazanie osobných údajov,  

 na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  

 namietať proti spracúvaniu osobných údajov,  

 na prenosnosť osobných údajov,  

 podať sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania, na Úrad na ochranu 

osobných údajov.  

 

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Osobné údaje nie ste povinní 

poskytnúť; každopádne bez ich poskytnutia nevieme vyriešiť Váš dopyt a odpovedať naň.  

 

V prípade otázok ohľadne uplatňovania Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov nás 

prosím kontaktujte na adrese zodpovednej osoby: mail@kora.sk 
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