Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Podľa ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“) súhlasím
s tým, aby spoločnosti skupiny Deloitte so sídlom v Slovenskej republike, ktorých zoznam je uvedený
na internetovej stránke http://www2.deloitte.com/spoločnosti-Deloitte-na-Slovensku ako
prevádzkovatelia spracúvali mnou uvedené osobné údaje za účelom zasielania marketingovej
komunikácie a informácií obchodného a reklamného charakteru a zároveň potvrdzujem a zaväzujem
sa, že uvedené osobné údaje sú moje vlastné. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so
zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty podľa § 3 ods. 7 zákona č.
147/2001 Z.z. o reklame v platnom znení a § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách v platnom znení.
Prevádzkovatelia zároveň dotknutým osobám oznamujú, že spracúvaním osobných údajov môžu byť
poverení sprostredkovatelia - iné spoločnosti patriace do regionálneho združenia subjektov Deloitte
Central Europe (viď nižšie uvedená špecifikácia), alebo týmto spoločnostiam môžu byť osobné údaje
sprístupnené, a to za podmienok stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.
Súhlas je platný na určitý čas do jeho odvolania. Osobné údaje je možné aktualizovať, zmeniť alebo
doplniť a súhlas s ich spracovaním odvolať alebo požiadať o likvidáciu osobných údajov kedykoľvek
zaslaním správy elektronickej pošty na adresu: deloittesk@deloittece.com. V takom prípade budú
poskytnuté osobné údaje aktualizované, zmenené, doplnené, blokované alebo zlikvidované.
Rovnakým spôsobom sa môže kedykoľvek odmietnuť zasielanie správ elektronickej pošty alebo
zasielanie správ reklamného charakteru.
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