
Informačná povinnosť

(určená zákazníkom)

Titul, meno, priezvisko: ..................................................

Adresa: ..................................................

(ďalej ako „dotknutá osoba“)

Vyššie uvedená dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola  riadne oboznámená
o spracovaní svojich osobných údajov prevádzkovateľom: Regiotel Blhovce s.r.o., Blhovce
36,  980 32 Blhovce,  IČO: 47 076 496  (ďalej  len „prevádzkovateľ“)  a  na  základe tejto
informačnej  povinnosti  porozumela, že   spracúvanie  jej  osobných  údajov  v rozsahu
nevyhnutnom  na  plnenie  zmluvy/  objednávky  uzatvorenej  medzi  prevádzkovateľom
a dotknutou osobou je považované za zákonné, nakoľko prevádzkovateľ spracováva osobné
údaje  na  právnom základe  ktorým je: čl.  6   ods.  1  písm.  b) nariadenia  Európskeho
parlamentu  a Rady  (EÚ)  č.  2016/679  o ochrane  fyzických  osôb  pri  spracúvaní  osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len
„Nariadenie  GDPR“)  -  plnenie  zmluvy  a   predzmluvné  vzťahy.  Dotknutá  osoba  svoje
osobné  údaje  prevádzkovateľovi  dobrovoľne  a  sama  poskytla  a to  za  účelom  plnenia
podmienok  objednávky,  alebo  zmluvy  uzatvorenej   medzi  prevádzkovateľom
a dotknutou osobou. 

Túto  informačnú povinnosť dotknutá osoba podpíše na adrese prevádzkovateľa osobne, alebo
elektronicky a priloží k objednávke, ktorá je predmetom zmluvy alebo objednávky medzi 
prevádzkovateľom a objednávateľom služieb prevádzkovateľa ( dotknutou osobou) na 
e-mailovú adresu uvedenú pri ponuke (mailwtl@gmail.com). 

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa zadania objednávky 
až po uvedenie do užívania alebo odovzdania.  Následne bude ďalšie spracovanie podliehať 
zákonu č.395/2002 Z. z .o Archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. 

Viac informácii o tom  na aký účel, na akom právnom základe spracovávame Vaše osobné 
údaje,  ako dlho ich budeme uchovávať, komu ich sprístupňujeme, alebo poskytujeme aké 
sú Vaše práva a ako ich môžete naplniť nájdete na webovom sídle prevádzkovateľa 
www.witel.sk  v časti osobné údaje. Prečítajte si, prosím, pozorne všetky uvedené 
informácie o spracúvaní osobných údajov, uverejnené v sekcii osobné údaje a  ak máte 
akékoľvek otázky zavolajte na našu linku: 0905 899 385 alebo pošlite email na: 
mailwtl@gmail.com . 

S úctou  

V ...................... dňa ......................... 
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