
SÚHLAS SO ZASIELANÍM INFORMÁCIÍ A SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH 

ÚDAJOV 

 

Meno a priezvisko / 
Titul 

 

E-mailová adresa  

(Ďalej len „Zákazník“) 

1. SÚHLAS SO ZASIELANÍM INFORMÁCIÍ 

Zákazník týmto udeľuje 

 

štátnej príspevkovej organizácii Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 
Bratislava, IČO: 31752381 

(Ďalej ako „Prevádzkovateľ“), 

súhlas so zasielaním informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie, 
najmä formou e-mailu, a to hlavne so zasielaním noviniek zo sveta literatúry formou 
pravidelného newslettra. 

Zákazník berie na vedomie, že vyššie uvedený súhlas so zasielaním informácií je dobrovoľný 
a má právo súhlas kedykoľvek odvolať, a to buď písomnou formou na adrese sídla 
Prevádzkovateľa, e-mailom na adrese: newsletter@litcentrum.sk alebo vyplnením a 
odoslaním webového formulára na odvolanie súhlasu umiestneného na 
https://www.litcentrum.sk/stranka/ochrana-osobnych-udajov.  

 
2. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV             

(Vyplnia iba fyzické osoby, podnikajúce aj nepodnikajúce.) 

Zákazník týmto udeľuje Prevádzkovateľovi: 

SÚHLAS so spracúvaním osobných údajov Zákazníka v rozsahu: titul, meno a priezvisko, 
e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje“), na účely uskutočňovania marketingových 
činností, ktoré zahŕňajú marketingové a propagačné činnosti, činnosti vytvárania profilu a 
výskumnej činnosti, a na účely zasielania newslettra, a to v rozsahu uvedenom v 
Informačnom oznámení. Súhlas pre vyššie uvedený účel Zákazník udeľuje na dobu pokiaľ 
Zákazník nedovolá súhlas s vyššie uvedeným zasielaním informácií. 

Zákazník berie na vedomie, že za vyššie uvedeným účelom môže Prevádzkovateľ 
spracovávať jeho osobné údaje aj prostredníctvom Sprostredkovateľov. 
 

Zákazník ďalej berie na vedomie, že súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný 
a má právo ho kedykoľvek odvolať, a to buď písomnou formou na adrese sídla 
Prevádzkovateľa e-mailom na adrese:  newsletter@litcentrum.sk alebo vyplnením a 
odoslaním webového formulára na odvolanie súhlasu umiestneného na 
https://www.litcentrum.sk/stranka/ochrana-osobnych-udajov.  
 
Zákazník ďalej berie na vedomie, že v prípade odvolania tohto súhlasu nebudú jeho osobné 
údaje spracovávané na účel, pre ktorý bol súhlas udelený. Osobné údaje Zákazníka 
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uvedené v Informačnom oznámenie však budú naďalej spracovávané na účely uvedené v 
Informačnom oznámení, a to v tých častiach, kde môžu byť osobné údaje spracovávané aj 
bez súhlasu Zákazníka. 

Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s Informačným oznámením o spracovaní osobných 
údajov(https://www.litcentrum.sk/sites/default/files/files/lic/profil_lic_info/dokumenty/7_lic_ou_
vyhlasenie_newsletter_122020.pdf), ktoré v súlade s príslušnými právnymi predpismi na 
ochranu osobných údajov upravuje podmienky spracovania osobných údajov 
Prevádzkovateľom. 

  


