
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Právny rámec spracovania osobných údajov sa riadi: 

• Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, prijaté 27. apríla 2016 o  
ochrane   fyzických   osôb   pri   spracúvaní   osobných   údajov   a   o   voľnom  pohybe 
takýchto  údajov (GDPR), 

• Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 

• Všeobecnými obchodnými podmienkami pre využívanie portálu a služieb LOVÁSZ 
LEGAL. 

Vyplnením tohto formulára potvrdzujem, že som dovŕšil/a 18 rokov a udeľujem súhlas so 
spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: 

• Meno 
• Priezvisko 
• Názov právnickej osoby, ak obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby 
• Adresu trvalého bydliska 
• Emailová adresa 
• Telefonický kontakt (číslo) 

a to prevádzkovateľovi: 

Obchodné meno:    Mgr. Peter Lovász, advokát  
IČO:      53 533 950 
Sídlo:     Orgovánová 6, 947 01 Hurbanovo, Slovenská republika 
Pracovisko: Digital Park III, Budova F, 3. poschodie, Einsteinova 19, 851 01 

Bratislava – m. č. Petržalka 
Zápis:                 Slovenská advokátska komora, registračné č. 8158 
(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

Súhlas udeľujem na marketingové a  prevádzkové účely prevádzkovateľa v  zmysle 
zverejnených Zásad ochrany osobných údajov, ktoré zahŕňajú marketingovú činnosť v 
súvislosti s ponúkaním právnych služieb na webovom portáli prevádzkovateľa pri 
využívaní webového portálu LOVÁSZ LEGAL (www.lovaszlegal.com) a  súvisiacich služieb 
(ďalej len „LOVÁSZ LEGAL“), a to predovšetkým: 

• zasielanie vybraných služieb (newsletterov), vrátane prezentácie nových služieb a 
špeciálnych ponúk týkajúcich sa právnych služieb LOVÁSZ LEGAL;  

• vykonávanie profilovania výlučne na účely zacielenia marketingu podľa konkrétnych 
potrieb Zákazníka a zistenie jeho preferencií; 

• zaradenia do marketingovej databázy prevádzkovateľa pre profilovanie a priamy 
marketing (vrátane zasielania obchodných oznámení), pričom tieto databázy sú 
chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v  súlade s najmodernejšími 
technickými štandardmi. 



BERIEM NA VEDOMIE, ŽE SA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ 
ÚČELY UPLATŇUJE AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA, NA 
KTORÉ TÝMTO UDEĽUJEM SVOJ SÚHLAS NA DOBU NEURČITÚ AŽ DO JEHO ODVOLANIA.  

Vyhlasujem, že súhlas poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomá/ý toho, 
že udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a  to 
n a s l e d o v ným s p ô s o b o m : k e d y k o ľve k a b e z p l a t n e p ro s t re d n í c t vo m e -
mailu: office@lovaszlegal.com. Týmto potvrdzujem, že som si vedomá/ý toho, že odvolanie 
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase 
pred jeho odvolaním. 

Taktiež vyhlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie a zároveň som bola/bol 
poučená/ý a som si vedomá/ý svojich práv podľa platných a účinných právnych predpisov 
upravujúcich ochranu osobných údajov, a to zahŕňajúc: 

• právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom; 
• právo na opravu osobných údajov; 
• právo na vymazanie osobných údajov; 
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; 
• právo na prenosnosť osobných údajov; a taktiež 
• právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


