
Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
 
Udeľujem týmto spoločnosti Trenčianske múzeum v Trenčíne. (ďalej len „Správca“), so sídlom Mierové 
námestie 46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: , ktorá je prevádzkovateľom webového portálu 
www.muzeumtn.sk vrátene siete predajných miest (ďalej len „TM“), súhlas so spracovaním svojich 
osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, a to za nižšie uvedených podmienok: 
 
1. Osobné údaje, ktoré môžu byť spracované: 

 meno a priezvisko 
 e-mail 
 telefón 
 ulica, obec / mesto, PSČ, štát 
 heslo – v zašifrovanej forme 
 IP adresa 

 
2. Účelom spracovania osobných údajov je: 

 
Zvýšenie komfortu klienta s nakupovaním a využívaním služieb a zvýšenie jeho informovanosti o 
aktuálnej ponuke, formou priameho marketingu, analýzy návštevnosti a nákupného správania sa. 

 
3. Doba spracovania osobných údajov je: 

5 rokov od udelenia súhlasu. 
 

4. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim tretím osobám: 
 
Perfect System, s.r.o., Radlická 3301/68, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 26480981 
 
5. Poučenie o zasielaní ponúk e-mailom 

Udelením súhlasu so zasielaním noviniek e-mailom udeľuje zároveň klient súhlas so spracovaním 
osobných údajov v rozsahu podľa bodu 1, v režime podľa bodov 2 až 4. Aktuality – newslettery sú 
obchodnou správou, informujúcou o aktuálnej ponuke podujatí, na ktoré je možné rezervovať alebo kúpiť 
vstupenky. 
 
Klient je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov zrušiť alebo požiadať 
o vymazanie údajov o svojej osobe, a to žiadosťou zaslanou prostredníctvom emailu na adresu 
marketing@muzeumtn.sk alebo voľbou odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupnej 
v sekcii „Môj účet´´. Klient môže odvolať svoj súhlas so zaslaním aktualít cez odhlasovací link v každom 
newslettri.  
 
Subjekt údajov – klient - svojím súhlasom prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a 
ochrane osobných údajov*, že ich uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Správcovi poskytované 
dobrovoľne. 
 
 

 
*Poučenie Subjektu údajov 
 
Správca týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo 
dňa 27.  apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje, 
že: 

 osobné údaje Subjektu údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie 
uvedených podmienok, 

 dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu údajov je záujem Subjektu údajov o zvýšenie 
informovanosti o aktuálnej ponuke Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné, 

 pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému 
rozhodovaniu ani k profilovaniu, 



 Správca nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním 
osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle 
Nariadenia, 

 Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu údajov do tretích zemí, medzinárodnej 
organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám, 

 Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo 
požadovať od Správcu prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade 
obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto 
údajov k inému správcovi, ako i právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má 
podozrenie, že správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením, 

 Súhlas so spracovaním osobných údajov nie je povinný za účelom uzatvorenia objednávky/rezervácie 
vstupenky, pretože sa jedná o nutné údaje pre splnenie zmluvného vzťahu. 


