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Súhlas so spracúvaním osobných údajov – dotazník spokojnosti 

Týmto udeľujem spoločnosti RESIZE s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, IČO: 
51 477 599, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 
127674/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) svoj výslovný a slobodný súhlas so spracovaním mojich 
osobných údajov (ďalej „Súhlas“) na účel zasielania dotazníka spokojnosti s mojím nákupom 
a službami poskytovanými Prevádzkovateľom na webovej stránke www.candysk.sk. Súhlasím, aby 
mi bol daný dotazník zaslaný emailom od prevádzkovateľa webovej stránky www.heureka.sk.  

Zároveň vyhlasujem a Prevádzkovateľa ubezpečujem, že pred udelením Súhlasu mi boli poskytnuté 
a oboznámil som sa s informáciami v súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho Parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj o svojich právach v zmysle článku 15 a nasl.
Nariadenia.

V rozsahu tohto Súhlasu je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať moje osobné údaje všetkými 
operáciami a súbormi operácií, ktoré sú potrebné v súvislosti s vyššie uvedeným účelom, najmä ich 
môže získavať, zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvať, prepracúvať, vyhľadávať, prehliadať, 
preskupovať, kombinovať, premiestňovať, využívať, uchovávať, blokovať, likvidovať.  

Súhlas udeľujem v rozsahu mojich osobných údajov: meno, priezvisko, tel. kontakt, emailový 
kontakt, hodnota nákupu. 

Bol som poučený o možnosti svoj Súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na adresu 
obchod@candysk.sk alebo poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa. 

Vyhlasujem, že mnou uvedené osobné údaje sú správne, úplné a pravdivé a zaväzujem sa bez 
zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa o zmene mojich osobných údajov.  


