SÚHLAS SO ZASIELANÍM MARKETINGOVÝCH A PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV
Prihlásením sa k odberu marketingových a propagačných materiálov dotknutá osoba súhlasí so spracúvaním osobných
údajov na účely oslovovania s marketingovými ponukami Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľom sa pre účely tohto súhlasu
rozumie 
Golem Royal Swimming s.r.o. so sídlom Einsteinova 7, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 52 481
000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 138861/B.
V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám môže Prevádzkovateľ na základe histórie
správania sa dotknutej osoby vytvárať personalizované marketingové ponuky a na tie účely môže využívať súbory „cookies“;
o tejto skutočnosti budete informovaní po prístupe na webové sídlo. www.golemroyal.sk.
Právnym základom spracúvania osobných údajov v tomto prípade je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek
odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas
platnosti súhlasu uplynie po 3 rokoch odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo tovaru.
Podrobnosti spracúvania osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľom upravujú „Pravidlá ochrany osobných
údajov“, ktoré sú dostupné na webovom sídle www.golemroyal.sk(ďalej len „Pravidlá“).
PRÍJEMCOVIA A PRENOS ÚDAJOV DO ZAHRANIČIA
S výnimkou uvedenou v nasledujúcej vete, Prevádzkovateľ nepredpokladá poskytnutie alebo prenos osobných údajov
dotknutých osôb tretím osobám. Ak ste zároveň v postavení Účastníka kurzu, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté
z tohto titulu tretím stranám, ako to bližšie určujú Pravidlá.
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretích krajín (t.j., mimo Európsku úniu).
Prevádzkovateľ využíva pri spracúvaní osobných údajov tretie osoby, ktoré takýmto spracúvaním poveril a ktoré spracúvajú
osobné údaje na vyššie uvedené účely v mene Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ s každou takouto osobou uzatvoril zmluvu
o spracovaní osobných údajov v súlade s požiadavkami aplikovateľných právnych predpisov.
PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s aplikovateľnou právnou úpravou má každá dotknutá osoba za podmienok určených aplikovateľnou právnou
úpravou, Podmienkami alebo Pravidlami, najmä nasledovné práva vo vzťahu k osobným údajom týkajúcim sa danej
dotknutej osoby:
a) právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,
b) právo na opravu alebo vymazanie spracúvaných osobných údajov,
c) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo namietať spracúvaniu osobných údajov,
d) právo na prenosnosť osobných údajov,
e) právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to doručením písomného oznámenia na adresu
Prevádzkovateľa alebo doručením správy elektronickej pošty na e-mailovú adresu bielik@royalclub.sk,
f) právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná
12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk.
Dotknuté osoby sú povinné uvádzať svoje osobné údaje správne a pravdivo a bezodkladne informovať Prevádzkovateľa
o zmene svojich osobných údajov.
Ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje v rozsahu určenom
Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ nemôže poskytnúť svoje služby (t.j., uzatvoriť a plniť predmetnú zmluvu).

