
Súhlas so zapracovaním osobných údajov 

1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Zväz celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej 

republike so sídlom Tichá 30, Banská Bystrica. IČO: 35995700 DIČ: 2020982062 (ďalej len 

„Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb v súvislosti so zapracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe 

týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných 

údajov) (ďalej len „Nariadenie“) zapracovávala tieto osobné údaje:  

- e-mail  

2. E-mail je možné spracovať na základe Vami udeleného súhlasu a je nutné spracovať za účelom 

reakcie na dopyt. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 2 rokov. 

 

 

3. V prípade cookies: Správca zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory 

cookies: 

 

Typ  Názov  Účel  Exspirácia  
Prístup 

k informáciám 

Google 

cookies 

Google Analytics Google Analytics je 

nástroj od spoločnosti 

Google, který umožňuje 

vlastníkom webových 

stránok získávať 

štatistické dáta o 

užívateloch svojho webu. 

2 roky ide o cookie 

vytvorené GA 

systémové Súhlas s 

využívaním 

cookies 

(cookieAccept) 

Cookies, do kterých se 

uloží súhlas návštevníka 

webu s užíváním cookies 

5 rokov Informácie o 

súhlase s 

využívaním 

cookies 

 

 

4. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je 

dobrovoľné. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo dopisu na 

kontaktné údaje spoločnosti Zväz celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike so 

sídlom Tichá 30, Banská Bystrica.  

 

5. Zapracovanie osobných údajov je prevedené Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu 

zapracovávať aj títo spracovatelia:  

a. Agentúra SHOPEA.CZ, s.r.o. 

b. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwaru, služieb a aplikácii, ktoré však v 

súčasné dobe spoločnosť nevyužíva. 

 

6. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo: 



- vziať súhlas kedykoľvek späť, 

- požadovať po nás informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, žiadať kópií týchto 

údajov, 

- vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a týmto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade 

požadovať obmedzenie spracovania, 

- požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov, 

- na prenositeľnosť údajov, 

- podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údaju alebo sa obrátiť na súd. 

 


