Dolupodpísaný/-á, ............................................................., dátum narodenia.................................,

bytom.............................................................................................................................................
týmto v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ustanoveniami zákona
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia (EÚ) 2016/679 udeľujem
počas nevyhnutne potrebnej doby, najviac v trvaní 2 roky, spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel,
a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2749/ B (ďalej len „SPP") a Nadácii SPP, so sídlom
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 31 818 625, zaregistrovanej v registri nadácií vedenom
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. 203/Na-2002/689 (ďalej len „Nadácia SPP")
súhlas s vyhotovením a použitím, vrátane zverejnenia, obrazových snímok (fotografií), zvukových
a obrazovo-zvukových záznamov (videí) týkajúcich sa mojej osoby a mojich prejavov osobnej
povahy,
(ii) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch SPP
a Nadácie SPP, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, e-mailová adresa,
obrazové snímky tváre, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy, na účely zverejnenia alebo
sprístupnenia obrazových snímok alebo obrazových záznamov verejnosti s cieľom spropagovať
grantový program Nadácie SPP najmä na webovom sídle: www.nadaciaspp.sk a www.spp.sk,
v časopise e-plameň, na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, Zákazníckych centrách SPP,
a iných elektronických a printových médiách vrátane súhlasu s poskytnutím a/alebo sprístupnením
svojich osobných údajov tretím stranám spracúvajúcim osobné údaje v mene SPP a Nadácie SPP,
(iii) súhlasím, aby mi SPP, Nadácia SPP alebo tretia strana, ktorej SPP a Nadácia SPP poskytli a/alebo
sprístupnili moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky pre informáciu
o akýchkoľvek produktoch alebo službách SPP, Nadácie SPP alebo tretích osôb, alebo ma vo veci
nevyžiadaných obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera alebo iných
reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej
pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a
komunikačnými systémami a
(iv) súhlasím, aby povinnosť SPP a Nadácie SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov
prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP
(www.spp.sk) a Nadácie SPP (www.nadaciaspp.sk). Zároveň potvrdzujem, že ma SPP a Nadácia
SPP informovali o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach
dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla.
(i)

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so
spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať ktorýmkoľvek z nasledovných spôsobov:
písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo
Nadácia SPP, Baštová 5, 811 03 Bratislava alebo elektronicky na adrese zakaznickalinka@spp.sk.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.

V ........................................., dátum..........................................

..............................................................
vlastnoručný podpis

Dolupodpísaný/-á, ............................................................., dátum narodenia .................................,

bytom .............................................................................................................................................,
zákonný zástupca maloletého dieťaťa (ďalej ako „dotknutá osoba“) ...................................................,
dátum narodenia ................................., bytom ...................................................................................,
týmto v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ustanoveniami zákona
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia (EÚ) 2016/679 udeľujem
počas nevyhnutne potrebnej doby, najviac v trvaní 2 roky, spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel,
a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2749/ B (ďalej len „SPP") a Nadácii SPP, so sídlom
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 31 818 625, zaregistrovanej v registri nadácií vedenom
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. 203/Na-2002/689 (ďalej len „Nadácia SPP")
súhlas s vyhotovením a použitím, vrátane zverejnenia, obrazových snímok (fotografií), zvukových
a obrazovo-zvukových záznamov (videí) týkajúcich sa mojej osoby a mojich prejavov osobnej
povahy,
(ii) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch SPP
a Nadácie SPP, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, e-mailová adresa,
obrazové snímky tváre, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy, na účely zverejnenia alebo
sprístupnenia obrazových snímok alebo obrazových záznamov verejnosti s cieľom spropagovať
grantový program Nadácie SPP najmä na webovom sídle: www.nadaciaspp.sk a www.spp.sk,
v časopise e-plameň, na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, Zákazníckych centrách SPP,
a iných elektronických a printových médiách vrátane súhlasu s poskytnutím a/alebo sprístupnením
svojich osobných údajov tretím stranám spracúvajúcim osobné údaje v mene SPP a Nadácie SPP,
(iii) súhlasím, aby mi SPP, Nadácia SPP alebo tretia strana, ktorej SPP a Nadácia SPP poskytli a/alebo
sprístupnili moje osobné údaje, zasielali nevyžiadané obchodné ponuky pre informáciu
o akýchkoľvek produktoch alebo službách SPP, Nadácie SPP alebo tretích osôb, alebo ma vo veci
nevyžiadaných obchodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera alebo iných
reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej
pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a
komunikačnými systémami a
(iv) súhlasím, aby povinnosť SPP a Nadácie SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov
prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP
(www.spp.sk) a Nadácie SPP (www.nadaciaspp.sk). Zároveň potvrdzujem, že ma SPP a Nadácia
SPP informovali o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach
dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla.
(i)

Vyhlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so
spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať ktorýmkoľvek z nasledovných spôsobov:
písomne na adrese Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, alebo
Nadácia SPP, Baštová 5, 811 03 Bratislava alebo elektronicky na adrese zakaznickalinka@spp.sk.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.

V ........................................., dátum..........................................

..............................................................
vlastnoručný podpis

