
PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – KONTAKTNÝ FORMULÁR 

 

Stlačením tlačidla „ODOSLAŤ SPRÁVU“, po zadaní mena, priezviska, e-mailovej adresy, predmetu a obsahu 

správu  prostredníctvom kontaktného formulára kontaktujete prevádzkovateľa – Lead Media s. r. o., so sídlom: 

Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 726 601, spoločnosť zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 98621/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).  

 

Účel spracúvania osobných údajov: vybavenie vášho dopytu doručeného prevádzkovateľovi prostredníctvom 

kontaktného formulára.  

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, predmet a obsah správy, e-mailová adresa. 

 

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 

z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - oprávnený záujem 

prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má oprávnená záujem na tom, aby spracoval osobné údaje vami zadané do 

kontaktného formulára na účel vybavenia vášho dopytu.  
 

Doba spracúvania osobných údajov je po dobu nevyhnutnú na vybavenie vášho dopytu/požiadavky. 

 

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov založenom na oprávnenom záujme 

prevádzkovateľa. Toto právo môžete realizovať nasledujúcimi spôsobmi:  

• emailovou správou zaslanou na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa: polgari@leadmedia.sk 

• zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu na obálke „GDPR - odvolanie 

súhlasu kontaktný formulár e-commerce“. 

 

Prevádzkovateľ Vás týmto informuje o nasledovnom:  

• Osobné údaje bude spracúvať prevádzkovateľ, ktorého možno kontaktovať e-mailom na adrese: 
polgari@leadmedia.sk alebo písomne na adrese: Lead Media s. r. o., Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava – 

mestská časť Staré Mesto, 

• Osobné údaje budú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. 

f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, 

• Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ 

na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou alebo zmluvnou 

povinnosťou mlčanlivosť, 

• Osobné údaje budú uchovávané v lehote určenej prevádzkovateľom a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, 

než na ten, na ktorý boli získané, 

• Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás 

týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť 
údajov v prípade automatizovane spracúvaných osobných údajov, 

• Ako dotknutá osoba ste oprávnená namietať voči spracúvaniu osobných údajov,   

• Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných 

údajov Slovenskej republiky, 

• Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje, 

• Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.  


