
 

  
1. Subjekt týmto udeľuje Správcovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( ďalej 
len GDPR).  
 
2. Správca bude spracovávať tieto osobné údaje: 
         - meno a priezvisko 
         - názov spoločnosti 
         - e-mail 
         - telefónne číslo 
         - čislo občianskeho preukazu a číslo vodičského preukazu ( iba v prípade zapožičania   
           náhradného vozidla ) 
 
3. Uvedené osobné údaje je nutné spracovať za účelom poskytovania a zlepšenia našich služieb ktoré Vám poskytujeme. Tieto údaje 
budú správcom spracovávané do #DATUM_DO#. 
 
4. Subjekt udeľuje s vyššie uvedeným spracovaním svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním e-mailu  
na adresu gdpr@anracar.sk 
 
5. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom 
 
6. Z dôvodov súvisiacich s činnosťou Správcu môže vzniknúť potreba kontaktovať Subjekt, a to za účelom: 
         - upozornenie na blížiaci sa koniec platnosti STK a EK 
         - pripomenutie dohodnutého termínu návštevy servisu 
         - ponuka zliav na vybrané produkty a služby 
 
 V takom prípade je stanovisko Subjektu k jednotlivým formám kontaktu zo strany Správcu nasledujúce:  
         - telefonicky: subjekt #SOUHLAS_TELEFON# s kontaktom 
         - prostredníctvom SMS: subjekt #SOUHLAS_SMS# s kontaktom 
         - e-mailom: subjekt #SOUHLAS_EMAIL# s kontaktom 
         - poštou: subjekt #SOUHLAS_POSTA# s kontaktom 
 
7. Správca dáva Subjektu na vedomie, že podľa GDPR má Subjekt právo: 
         - vziať súhlas kedykoľvek späť 
         - požadovať od Správcu informáciu, aké osobné údaje o Subjekte spracováva 
         - požadovať od Správcu vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov 
         - vyžiadať si u Správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť 
         - požadovať od Správcu vymazanie týchto osobných údajov 
         - v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov  
           obrátiť sa na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov 

 

 

 

Dotknutá osoba: 

 

 

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov 

Spoločnosť: 

Sídlo: 

IČO: 

ANRAcar a. s. 

Panónska cesta 45, Bratislava - mestská časť Petržalka 

35733357 

Prevádzkovateľ osobných údajov: 

Spoločnosť je zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 
č. 7327/B 

 číslo: GD  

 

Meno: 

Spoločnosť: 

Telefon: 

E-mail: 

 

  

(ďalej len "Správca") (ďalej len "Subjekt") 

Dotknutá osoba   (podpis) 
Dátum udelenia súhlasu: ...........................

. 


