
1. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV na marketingové účely prevádzkovateľa

Rozsah spracovaných osobných údajov: titul meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, 
korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa a ďalšie osobné údaje v súvislosti so spracovaním 
personalizovaných ponúk (napr. údaje o spotrebe elektriny / plynu, prípadne údaje získané počas zmluvného vzťahu). 

Účel a spôsob spracovania osobných údajov: spracovanie a predkladanie obchodných informácií, marketingových 
ponúk (vrátane personalizovaných ponúk), a to osobne, listinnou formou (prostredníctvom poštových zásielok, letákov) 
alebo elektronickou formou (prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, predovšetkým prostredníctvom 
elektronickej pošty, telefonicky, prípadne vo forme krátkych textových alebo obrazových správ).

Cielenie marketingovej komunikácie: zasielané obchodné informácie a marketingové ponuky môžu byť 
personalizované, pričom v rámci profilovania sa využíva vyššie uvedený rozsah osobných údajov za účelom 
hodnotenia osobných aspektov týkajúcich sa Dotknutej osoby. Profilovanie sa zameriava na osobné preferencie 
alebo záujmu Dotknutej osoby, jej správanie, prípadne profilovanie vykonávané na základe vekovej kategórie, lokality 
alebo iných parametrov odvodených zo získaných údajov spracúvaných na marketingové účely.

Platnosť súhlasu je: 5 rokov od udelenia súhlasu. V prípade vzniku zmluvného vzťahu sa súhlas udeľuje na dobu 
trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a následne na obdobie 10 rokov po jeho ukončení.

2. SÚHLAS S VYHOTOVENÍM, spracovaním a archivovaním KÓPIE ÚRADNÉHO DOKLADU

Vyhotovovaním kópií úradných dokladov sa rozumie: kopírovanie, skenovanie alebo iné zaznamenávanie 
úradných dokladov na listinný alebo elektronický nosič informácií.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: údaje a informácie, ktoré sú súčasťou kopírovaných úradných dokladov 
a sú predkladané Dotknutou osobou v predzmluvnom a zmluvnom vzťahu s Prevádzkovateľom, pričom sa zvyčajne 
jedná o nasledovné úradné doklady: občiansky preukaz alebo cestovný pas, vodičský preukaz, povolenie k pobytu. 
Rozsah vyhotovovaných kópií úradných dokladov je závislý od uzatváraného zmluvného vzťahu.

Účel spracúvania osobných údajov: jednoznačná identifikácia Dotknutej osoby a posúdenie jej schopnosti plniť si 
svoje práva a povinnosti, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

Platnosť súhlasu je: počas zavedenia predzmluvných vzťahov, počas trvania zmluvného vzťahu a následne 10 
rokov po skončení zmluvného vzťahu v rámci archivácie zmluvnej dokumentácie. V prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu 
zmluvného vzťahu, Prevádzkovateľ vyhotovené kópie úradných dokladov bezodkladne zlikviduje, ak Dotknutá osoba 
nepožiada o ich vrátenie, prípadne ak neudelí súhlas na ich ďalšie spracovanie.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
udelený v elektronickej forme podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) 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 (ďalej len „GDPR“)

Prevádzkovateľ

spoločnosť TWINLOGY s. r. o., odštepný závod 
Greenlogy so sídlom: Závodská cesta 2945/38,
010 01 Žilina
IČO: 44 187 653

(ďalej len „Prevádzkovateľ“) týmto v súlade
s ustanoveniami čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR
žiada dotknutú osobu (klienta – fyzickú osobu)

Prijímateľ

Odberateľ služby ZEM (Zelený energetický manažment), 
vrátane združenej dodávky elektriny
(ďalej len „Dotknutá osoba“)



Tieto súhlasy udeľuje Dotknutá osoba dobrovoľne a slobodne, čím zároveň potvrdzuje, že súhlasy od nej 
neboli vynucované a ničím podmieňované. Do informačného systému Prevádzkovateľa môže Dotknutá osoba 
poskytnúť len vlastné, pravdivé, správne a úplné osobné údaje. Za nepravdivosť, neúplnosť a neaktuálnosť osobných 
údajov zodpovedá Dotknutá osoba. Dotknutá osoba je vždy povinná oznámiť Prevádzkovateľovi aktuálne osobné 
údaje. 

Dotknutá osoba potvrdzuje, že pred poskytnutím súhlasu na spracúvanie svojich osobných údajov bola riadne 
poučená, že udelený súhlas so spracovaním osobných údajov má právo kedykoľvek písomne odvolať.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje za vyššie uvedenými 
účelmi aj prostredníctvom tretích osôb (sprostredkovateľov), ktorých aktuálny zoznam je prístupný na webovom sídle 
Prevádzkovateľa: www.greenlogy.com v dokumente „Informácia o ochrane osobných údajov“.

Dotknutá osoba elektronickou formou, prostredníctvom webového formulára prehlasuje, že jej boli poskytnuté 
všetky relevantné informácie o spracovaní osobných údajov a že sa oboznámila so svojimi právami ustanovenými
v kapitole III GDPR, a ktoré sú v primeranej miere uvedené v dokumente: „Informácie o ochrane osobných údajov“
a vzťahujú sa aj na súhlasy so spracovaním.


