
 

 
 

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“) 
 

Ja elektronicky podpísaná/ý 
 
(ďalej aj ako „Dotknutá osoba“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
dobrovoľne udeľujem súhlas obchodnej spoločnosti Domotron, s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 37, 831             
04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 46 781 374, zapísanej v Obchodnom                
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 83395/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) so              
spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu, za účelom a po dobu, ako sú tieto uvedené nižšie (ďalej                
len „Súhlas“).  
 
Účel poskytnutia súhlasu 
 
Dotknutá osoba poskytuje Prevádzkovateľovi Súhlas ohľadom nižšie uvedených osobných údajov za           
účelom vytvorenia a vedenia účtu Dotknutej osoby na webovej stránke Prevádzkovateľa alebo            
prostredníctvom mobilnej aplikácie (ďalej len „Účet“), v rámci ktorého Dotknutá osoba bude mať prehľad              
o zmluvných vzťahoch s Prevádzkovateľom a o službách, ktoré využíva. Prostredníctvom Účtu sa          
Dotknutá osoba bude vedieť autentifikovať vo všetkých službách, ktoré jej Prevádzkovateľ poskytuje            
a tieto služby prostredníctvom Účtu používať a ovládať.  
 
Rozsah spracúvaných osobných údajov 
 
Dotknutá osoba udeľuje Prevádzkovateľovi Súhlas v rozsahu nasledovných osobných údajov: 
 

● meno a priezvisko; 
● telefónne číslo a emailová adresa. 

 
Doba spracúvania osobných údajov 
 
Dotknutá osoba Súhlas udeľuje na dobu do uplynutia 5 (piatich) rokov odo dňa zrušenia Účtu.  
 
Odvolanie súhlasu 
 
Dotknutá osoba má právo tento Súhlas kedykoľvek odvolať a to buď (i) písomným oznámením doručeným               
na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo (ii) vyplnením formulára na odvolanie súhlasu a označením políčka              
„odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov“ pri návšteve webového sídla Prevádzkovateľa. 
 

Informácie poskytované pri spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach 
 
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov uvedených v Súhlase, Prevádzkovateľ poskytuje Dotknutej          
osobe nasledovné informácie: 
 
(i) Prevádzkovateľom informačného systému je obchodná spoločnosť Domotron, s.r.o., so sídlom:          

Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 46               
781 374, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo              
83395/B. Dotknutá osoba môže Prevádzkovateľa kontaktovať na adrese sídla alebo na emailovej            
adrese office@domotron.com; 

(ii) Svoje osobné údaje poskytuje Dotknutá osoba v rozsahu, na dobu a za účelom vymedzenými vyššie             
v tomto Súhlase; 

(iii) Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je tento Súhlas; 
(iv) Osobné údaje Dotknutej osoby okrem prípadov vyslovene uvedených vo všeobecne záväzných           

právnych predpisoch nebudú poskytnuté príjemcom. Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť           



 

sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona            
vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. Osobné údaje môžu byť taktiež poskytnuté jednotlivým             
spoločnostiam (podnikom) zo skupiny Domotron (najmä materské a dcérske spoločnosti). Osobné          
údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo               
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) alebo medzinárodnej organizácie; 

(v) Prevádzkovateľ bude osobné údaje Dotknutej osoby uchovávať po dobu udelenia Súhlasu; 
(vi) Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné              

údaje, ktoré sa jej týkajú a má právo získať prístup k údajom a informáciám podľa § 21 Zákona o                  
ochrane OU;  

(vii) Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a so zreteľom               
na účel spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;  

(viii) Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 23 Zákona o ochrane OU právo na vymazanie               
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú; 

(ix) Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 24 Zákona o ochrane OU právo na obmedzenie               
spracúvania osobných údajov; 

(x) Dotknutá osoba má v prípadoch a za podmienok stanovených v § 27 Zákona o ochrane OU právo               
namietať spracúvanie osobných údajov; 

(xi) Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 26 Zákona o ochrane OU právo získať osobné               
údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom            
a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ku ďalšiemu           
prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné; 

(xii) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak             
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na základe jej súhlasu; 

(xiii) Dotknutá osoba má za podmienok stanovených Zákonom o ochrane OU právo podať návrh na              
začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov; 

(xiv) Poskytnutie osobných údajov uvedených v Súhlase je nevyhnutnou požiadavkou vedenia Účtu. Bez            
poskytnutia osobných údajov uvedených v Súhlase bude znemožnený prístup Dotknutej osoby do            
Účtu a teda aj ku službám, ktoré jej Prevádzkovateľ poskytuje; 

(xv) Služba resp. Systém Domotron nie je určená osobám mladším ako 16 rokov; 
(xvi) Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pri používaní Účtu Dotknutou osobou Prevádzkovateľ           

používa súbory cookies. Bližšie podmienky používania súborov cookies sú upravené v dokumente            
Pravidlá používania cookies; 

(xvii) Práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou a vzťahy neupravené týmto            
Súhlasom sa spravujú Zákonom o ochrane OU, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)            
2016/679 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) a právnym             
poriadkom Slovenskej republiky. 

 
Dotknutá osoba vyhlasuje, že si Súhlas vrátane informácii poskytnutých Prevádzkovateľom pri získavaní            
osobných údajov prečítala a porozumela jeho obsahu. 
 
Dotknutá osoba taktiež vyhlasuje, že Súhlas Prevádzkovateľovi udeľuje v súlade s jej určitou, vážnou a               
vedomou vôľou, dobrovoľne a bez nátlaku. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.domotron.com/sk/sukromie#cookies


 

 
 
 

CONSENT TO PERSONAL DATA PROCESSING 
granted within the meaning of Art.13 Sec. 1 letter a) and Art. 14 of the Act no. 18/2018 Coll. on Personal Data 
Protection as amended and supplemented by certain acts as amended (hereinafter referred to as the "Act on 

PDP") 
 

I, the electronicaly undersigned 
 
 
(hereinafter referred to as the "Person Concerned") 
 
hereby voluntarily grant consent to the company Domotron, s.r.o., with registered office at: Stará Vajnorská               
37, 831 04 Bratislava - municipal part Nové Mesto, Slovak Republic, ID no.: 46 781 374, registered in the                   
Business Register of the District Court in Bratislava I, Section Sro, Insert no. 83395/B (hereinafter referred                
to as the "Provider") with processing of my personal details in the extent, for purpose and within the                  
period, as those stated below (hereinafter referred to as the "Consent").  
 
Purpose of granting consent 
 
The Person Concerned grants the Provider the Consent with regards to the below stated personal details                
for purpose of creation and maintenance of a Person Concerned´s account at the website of the Provider                 
or via a mobile application (hereinafter referred to as the "Account"), within which the Person Concerned                
will have an overview on contractual relations with the Provider and on services used. Through the                
Account, the Person Concerned will be able to authenticate in all the services provided by the Provider and                  
use and control these services through the Account.  
 
Extent of Processed Personal Data 
 
The Person concerned grants the Provider the Consent in the extent of following personal details: 
 

● name and surname; 
● phone number and email address. 

 
Time of Personal Data Processing 
 
The Person Concerned grants the Consent for period up to 5 (five) years from the day of Account                  
cancellation.  
 
Consent Revocation 
 
The Person Concerned shall have the right to revoke this Consent any time either by (i) a written notice                   
delivered to the registered office of the Provider or (ii) filling in a form for consent revocation and marking                   
the box revocation of consent with personal data processing" while visiting the website of the Provider.  
 

Information Provided in Processing of Personal Data and Instruction on Rights 
 
In connection with processing of personal data stated in the Consent, the Provider providers the Person                
Concerned the following information: 
 
(i) The Provider of the information system is the company Domotron, s.r.o., with registered office at:               

Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava - municipal part Nové Mesto, Slovak Republic, ID no.: 46                
781 374, registered in the Business Register of the District Court Bratislava I, Section Sro, Insert                
no. 83395/B. The Person Concerned may contact the Provider at the registered office of the               
Provider or at the email address office@domotron.com; 



 

(ii) The personal data of the Person Concerned is provided by the Person Concerned to the extent, for                 
period and for the purpose defined above in this Consent; 

(iii) Legal base for processing of personal data of the Person Concerned is this Consent; 
(iv) Personal data of the Person Concerned will not be provided to recipients except for cases expressly                

stated in the generally binding legal regulations. Personal data of the Person Concerned may be               
disclosed to auditors, tax, legal or other advisers and entities, which have the right for disclosure of                 
this data according to the law. Personal data may also be disclosed to individual companies               
(enterprises) of the Domotron group (especially parent companies and subsidiaries). Personal data            
will not be transferred to a third country (country which is not Member State of the European Union                  
or contractual party of the Agreement on European Economic Area) or an international organization; 

(v) The Provider will keep the personal data of the Person Consent while the consent is being granted; 
(vi) The Person Concerned shall have the right to obtain a confirmation from the Provider, the subject of                 

which is the fact whether the personal data, which concern the Person Concerned, are processed               
and the Person Concerned shall have the right to acquire access to the data and information                
according to Art. 21 of the Act on PDP;  

(vii) The Person Concerned shall have to right for correction of inaccurate personal data, which concern               
the Person Concerned and having regard to the purpose of processing, the Person Concerned shall               
be entitled to supplement incomplete personal data;  

(viii) The Person concerned shall have the right for deletion of personal data which concern the Person                
Concerned under conditions set forth in the Art. 23 of the Act on PDP; 

(ix) The Person concerned shall have the right for limitation of personal data processing which concern               
the Person Concerned under conditions set forth in the Art. 24 of the Act on PDP; 

(x) The Person concerned shall have the right to object the personal data processing which concern the                
Person Concerned in cases and under conditions set forth in the Art. 27 of the Act on PDP; 

(xi) Under conditions set forth in the Art. 26 of the Act on PDP the Person Concerned shall have the right                    
to obtain personal data which concern the Person Concerned and which the Person Concerned              
provided the Provider, in a structured, commonly used and machine-readable format, and has the              
right to transfer such personal data to another provider if this is technically possible; 

(xii) The Person concerned shall have the right to revoke its consent with personal data protection any                
time, if the provider processes the personal data of the Person Concerned based on the consent of                 
the Person Concerned; 

(xiii) Under conditions set forth in the Act on PDP the Person Concerned shall have the right to submit a                   
motion for commencement of proceeding on personal data protection before the Office for Personal              
Data Protection; 

(xiv) The provision of personal data stated in the Consent is a necessary requirement for maintenance of                
Account. Without the provision of personal data specified in the Consent, access of the Person               
Concerned to the Account and therefore to the services provided by the Provider will be impossible; 

(xv) The Domotron system is not intended for people under 16 years of age; 
(xvi) In order to improve the provided services when using the Account by the Affected Person, the 

Operator uses cookies. The terms of use of cookies are governed by the Cookie Policy document; 
(xvii) Rights and obligations between the Provider and the Person Concerned and relations not regulated              

by this Consent shall be governed by the Act on PDP, Regulation of the European Parliament and                 
the Council (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of                
personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General               
Data Protection Regulation) and the legislation of the Slovak Republic. 

 
The Person Concerned declared to have read the Consent including information provided by the Provider               
in obtaining personal data and understood its contents. 
 
The Person Concerned also declares to grant the Consent of the Provider in accordance with its certain,                 
serious and conscious will, voluntarily and without distress. 
 
 

https://www.domotron.com/en/privacy#cookies

