
 

 

Splnenie požiadaviek  
v zmysle NARIADENIA EURÓSPKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov 
a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane osobných údajov)  

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov  

marketingové účely 

(novinky a špeciálne akcie – webová stránka) 

Agromont Nitra, spol. s r.o. 
 

 
Novozámocká 786/201 

949 05 Nitra 
 



 

Na to, aby dochádzalo k spracúvaniu osobných údajov v súlade s nariadením GDPR 
a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov odporúčame na webovej stránke http://agromontnitra.sk/ zriadiť osobitnú sekciu 
s názvom Novinky a špeciálne akcie, kde bude môcť návštevník Vašej webovej stránky 

vyjadriť súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (zasielanie noviniek, 
newsletterov a pod.), nakoľko podľa platných právnych predpisov musí byť súhlas dotknutej 
osoby so spracovaním osobných údajov: slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný.  

 

 

 

Novinky a špeciálne akcie 

(odporúčania forma) 

 

Návštevník (môže byť iné oslovenie) 

* Súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, email na účely 
zasielania noviniek, špeciálnych akcií a iných reklamných, propagačných a informačných 
správ a to v elektronickej podobe na uvedenú emailovú adresu.  

Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu pokiaľ sa neskončí účel, v 
súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala, maximálne však po dobu 5 rokov od jeho udelenia. 
Tento udelený súhlas môže návštevník kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením 
doručeným na adresu sídla spoločnosti Agromont Nitra, spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 
949 05 Nitra, alebo zaslaním emailu na adresu agromont@agromontnitra.sk Osobné údaje 
návštevníka sú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓSPKEHO 
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so 
spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).  

Bližšie informácie o právach dotknutých osôb a ochrane osobných údajov sú dostupné v sekcii 
Ochrana osobných údajov.  

 


