
  SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením formulára na tejto webovej stránke udeľujem spoločnosti K&D INVESTMENTS, s.r.o., 
so sídlom Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, IČO: 44 115 741, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 20132/R (ďalej len "KDI") výslovný, bezvýhradný a
dobrovoľný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a v rozsahu
uvedenom vo vyplnenom elektronickom formulári – Žiadosť o zaslanie E-knihy, žiadosť o otvorenie
obchodného účtu alebo žiadosť o otvorenie demo účtu, na dobu neurčitú od ich poskytnutia. Súhlas 
možno odvolať písomným oznámením doručeným do sídla spoločnosti KDI.

Rozsah súhlasu spracovania mojich osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. S osobnými údajmi sa bude 
narábať v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a 
ich poskytnutie je dobrovoľné. Výnimku tvoria len realizácia samotnej dopravy tovaru (E-knihy), 
kedy je nutné uviesť základné osobné údaje pre doručenie objednaného tovaru. Osobné údaje, ktoré 
vyplňujete pri objednaní slúžia výhradne pre našu internú potrebu a slúžia najmä k úspešnému 
vybaveniu vašej požiadavky. Po vybavení objednávky sú údaje archivované a sú použité na účtovné
a štatistické účely. Na Vašu žiadosť môžu byť osobné údaje v databáze spoločnosti odstránené. 
Všetky poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingové aktivity spoločnosti KDI, na 
účel elektronickej, poštovej či telefonickej komunikácie počas zasielania objednávky; ďalej 
súhlasím, so zasielaním obchodných oznámení, aktuálnych noviniek a ponúk produktov a služieb 
prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o 
elektronických komunikáciach v platnom znení. Záväzným potvrdením objednávky súhlasí 
objednávajúci so spracovaním svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu.

Súhlasím a beriem na vedomie, že za účelom poskytnutia služieb finančného sprostredkovania 
podľa zákona č. 186/2009 Z.z., organizovania školení a súťaží budú moje osobné údaje 
sprístupnené tretej strane, ktorou je finančná inštitúcia (broker), u ktorej sprostredkovanie otvorenia 
obchodného účtu žiadam. Mnou poskytnuté osobné údaje budú zlikvidované najskôr po uplynutí 
lehoty desiatich rokov od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančných služieb a 
sprostredkovateľského vzťahu s KDI.

Taktiež súhlasím, že moje osobné údaje môže KDI poskytnúť do zahraničia, vrátane štátov mimo 
Európskeho hospodárskeho priestoru. Súhlas na spracovanie mojich osobných údajov udeľujem na 
dobu neurčitú od ich poskytnutia. Súhlas možno odvolať písomným oznámením doručeným do 
sídla spoločnosti KDI. 

Týmto udeľujem spoločnosti K&D INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 1995, 911 01 
Trenčín, IČO: 44 115 741, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, 
vložka č. 20132/R (ďalej len "KDI") súhlas s tým, že komunikácia s KDI môže byť a obvykle bude 
realizovaná ektronickými prostriedkami. Oznámenie odoslané prostredníctvom internetových 
stránok alebo elektronických médií sa bude posudzovať ako písomná komunikácia spĺňajúca všetky
právne požiadavky v rozsahu, ktorý umožňuje rozhodné právo. Súčasne súhlasím s tým, že mi KDI 
a jeho partnerské spoločnosti, ktorým je KDI oprávnená poskytnúť moje osobné údaje, budú 
zasielať reklamné oznámenia. Súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom 
v ektronickej komunikácii udeľujem na dobu neurčitú od ich poskytnutia. Súhlas možno odvolať 
písomným oznámením doručeným do sídla spoločnosti KDI. 

V Trenčíne dňa 2.2.2015
K&D INVESTMENTS, s.r.o.


