Týmto udeľujem Impact Games, so sídlom Mateja Bela 7, 81106 Bratislava,
korešpondenčná adresa: HubHub Twin City C, Impact Games, Mlynské nivy 16, 811
09 Bratislava; registrácia: MV SR, registračné číslo VVS/1-900/90-57340 (ďalej len
„Prevádzkovateľ") súhlas so zasielaním informácií a noviniek týkajúcich sa hry follow
me, aktivít a podujatí Prevádzkovateľa, a to prostredníctvom elektronickej pošty na
mnou uvedenú e-mailovú adresu (ďalej len „Súhlas so zasielaním informácií").
Zároveň, ako dotknutá osoba (ďalej len „Dotknutá osoba“), v súlade s ustanovením
článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), udeľujem súhlas
so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov Prevádzkovateľovi na dobu 5
rokov za účelom zasielania marketingových informácií a noviniek týkajúcich sa
služieb, aktivít a podujatí Prevádzkovateľa (ďalej len „Súhlas so spracovaním
osobných údajov“). Súhlas so zasielaním informácií a Súhlas so spracovaním
osobných údajov je udelený slobodne a uvedené osobné údaje sú pravdivé. Ako
Dotknutá osoba zároveň vyhlasujem, že mi Prevádzkovateľ, pri získaní osobných
údajov, poskytol informácie v súlade s ustanovením: 1. článku 13 a 14 Nariadenia,
najmä, že mi poskytol informáciu: a) o existencii práva kedykoľvek odvolať Súhlas so
spracovaním osobných údajov zaslaním na e-mailovú adresu info@impactgames.eu
alebo na korešpondenčnú adresu Prevádzkovateľa bez toho, aby to malo vplyv na
zákonnosť spracúvania založeného na Súhlase so spracovaním osobných údajov
udelenom pred jeho odvolaním a b) o práve podať sťažnosť dozornému orgánu,
ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, 2. článku 15 Nariadenia o práve Dotknutej osoby na prístup k
údajom, 3. článku 16 Nariadenia o práve na opravu, 4. článku 17 Nariadenia o práve
na vymazanie (práve na „zabudnutie“), 5. článku 18 Nariadenia o práve na
obmedzenie spracúvania, 6. článku 19 Nariadenia o oznamovacej povinnosti
Prevádzkovateľa v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo
obmedzením spracúvania, 7. článku 20 Nariadenia o práve na prenosnosť údajov, 8.
článku 21 Nariadenia o práve namietať, 9. článku 22 Nariadenia o automatizovanom
individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania a 10. článku 34 Nariadenia o
oznámení porušenia ochrany osobných údajov Dotknutej osobe, a to v stručnej,
transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a
jednoducho. Tieto informácie mi Prevádzkovateľ poskytol elektronickými
prostriedkami, a to vo forme zverejnenia týchto informácií na webovom sídle
Prevádzkovateľa.

