
Udeľujem súhlas Osobe Michala Kaliňáka, so sídlom Mirka Nešpora 28, Prešov 080 01, so spracovaním osobných údajov podľa podmienok 
uvedených nižšie. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu registračného formulára na internetovej stránke Osoby www.misokalinak.
sk (ďalej len “Portál”).

Rozsah spracúvaných osobných údajov:
meno, priezvisko, emailový kontakt (ďalej len “Osobné údaje”).

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Právnym základom na spracovanie Osobných údajov je tento súhlas.

Účel spracúvania osobných údajov:
Na základe tohto súhlasu je Osoba oprávnená spracovávať Osobné údaje za účelom pri výkone podnikateľskej činnosti Osoby – 
spracovávanie Osobných údajov obchodných partnerov Osoby (klientov, dodávateľov), potenciálnych obchodných partnerov Osoby. 
Ďalším možným účelom spracovávania Osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie.

Prístup k osobným údajom:
K Osobným údajom nebude mať bez môjho dodatočného súhlasu či zákonnej povinnosti prístup tretia osoba odlišná od Osoby, ibaže sa 
jedná o subjekt, ktorý má sídlo v rámci a Európskej únie a ktorý spolupracuje so Osobou v súvislosti s jej činnosťou pri predaji a prenájme 
nehnuteľností, tzn.:

• advokát/advokátska kancelária, realitná kancelária spolupracujúca so Osobou v súvislosti s predajom či prenájmom nehnuteľností;

• iné subjekty, spolupracujúce so Osobou v súvislosti s jej činnosťou pri predaji a prenájme nehnuteľností, ktoré poskytujú vhodné 
záruky a ktorých forma spracúvania osobných údajov spĺňa požiadavky podľa platných právnych predpisov spôsobom zaisťujúcim 
primeranú ochranu mojich práv.

Spôsob spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje budú spracúvané:

• v písomnej podobe
• prostredníctvom počítačov a počítačových programov.

Osoba nevykonáva prenos Osobných údajov do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií. Osoba nespracováva Osobné údaje 
profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
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Doba spracovania osobných údajov:
Tento súhlas udeľujem na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu v prípade obchodných partnerov Osoby najviac na dobu 10 rokov od 
poslednej vybavenej objednávky niektorého obchodného partnera (klienta) - najdlhšie do doby odvolania tohto súhlasu a po dobu 
nevyhnutne nutnú po jeho odvolaní, ktoré som oprávnený urobiť kedykoľvek. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania 
Osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie 
Osobných údajov, ktoré Osoba vykonáva na základe iného právneho základu, ako je tento súhlas (tzn. predovšetkým ak je spracovanie 
Osobných údajov nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

V prípade spracovania Osobných údajov pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie je po dobu posúdenia vhodnosti kandidáta na 
danú pracovnú pozíciu, najviac po dobu 5 rokov.

Práva dotknutej osoby:
Ako dotknutá osoba mám predovšetkým právo na:

a) Právo na prístup k údajom
Mám právo vedieť, či Osoba alebo tretia osoba spracúva Osobné údaje. Pokiaľ tieto sú spracúvané, môžem od Osoby požiadať o prístup 
k údajom. Na základe žiadosti Osoba vydá potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov Osobou.

b) Právo na opravu
Mám právo na to, aby Osobné údaje, ktoré Osoba alebo tretia osoba spracúva, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Osobné údaje 
nesprávne alebo neaktuálne, môžem požiadať Osoba o opravu alebo doplnenie. 

c) Právo na vymazanie
Za určitých okolností mám právo, aby moje Osobné údaje boli vymazané. O vymazanie Osobných údajov môžem požiadať kedykoľvek. 
Osoba Osobné údaje vymaže, ak
• už Osobné údaje nepotrebuje pre účel, na ktorý boli poskytnuté;
• odvolám svoj súhlas;
• namietam voči spracúvaniu Osobných údajov;
• Osoba spracúva Osobné údaje nezákonne;
• Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
• ak som dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním Osobných údajov cez internet.

d) Právo na obmedzenie spracúvania
Môžem Osoba požiadať, aby obmedzila spracúvanie Osobných údajov. Pokiaľ žiadosti Osoba vyhovie, Osobné údaje bude iba uchovávať 
a ďalej s nimi pracovať nebude. K obmedzeniu spracúvania Osobných údajov dôjde, ak
• Osobe oznámim, že Osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým Osoba neoverí ich správnosť;
• Osoba spracúva Osobné údaje nezákonne, avšak nesúhlasím s ich vymazaním a na miesto toho žiadam, aby spracúvanie
Osobných údajov Osoba len obmedzila;
• Osobné údaje už Osoba nepotrebuje, ale potrebujem ich ja na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
• namietam voči spracúvaniu Osobných údajov, a to až kým Osoba neoverí, či jej oprávnené záujmy prevažujú nad mojimi dôvodmi.
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