
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 
a 

udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov 

Touto cestou si Vás dovoľujeme upozorniť, že vyplnením osobných údajov v tomto formulári 
na našej webovej stránke – www.malinagroup.sk (ďalej ako „Web“) a  stlačením tlačidla 
„Odoslať“ nám udeľujete súhlas na to, aby  ste boli zo strany našej spoločnosti oslovený 
našim obchodným zástupcom a  to telefonicky a/alebo prostredníctvom emailu za nižšie 
uvedeným účelom. 

V  nadväznosti na vyplnenie a  odoslanie formuláru na našom Webe nám automaticky 
poskytujete Vaše osobné údaje, pričom bezprostredne po ich prijatí, dochádza z  našej 
strany k ich spracúvaniu. V súvislosti s požiadavkami vyplývajúcimi z Nariadenia Európskeho 
parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) je našim cieľom informovať 
Vás o nakladaní a ochrane Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje bude spracúvať 
naša spoločnosť Energetický Holding Malina s.r.o. so sídlom Južná Trieda 74, 040 01 Košice 
- mestská časť Juh, IČO 54925959 (ďalej ako „prevádzkovateľ“). 

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je výlučne vytvorenie možnosti, aby ste 
mohli byť emailom a/alebo telefonicky oslovený našim obchodným zástupcom za účelom 
prezentovania ponuky našej spoločnosti v  oblasti fotovoltických zariadení, tepelných 
čerpadiel a poskytovania iných služieb a produktov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, 
ktoré ponúkame pre svojich zákazníkov a záujemcov. 

Rozsah spracúvania Vašich osobných údajov je nasledovný: meno a priezvisko, telefónne 
číslo, emailová adresa a  špecifikácia okresu, v  ktorom bývate (z dôvodu zachovania 
hospodárnosti postupov prevádzkovateľa). 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe Vami udeleného súhlasu, ktorý ste nám 
udelili tak, že ste vyplnili osobné údaje vo formulári na našom Webe a  stlačili tlačidlo 
„Odoslať“. 

Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle tejto informácie nám udeľujete na 
obdobie 6 mesiacov. 

Vaše osobné údaje nepodliehajú profilovaniu. Vaše osobné údaje budeme poskytovať 
výlučne nášmu marketingovému oddeleniu, ktorým je acompany.sk s.r.o. so sídlom 
Skladná 223/38, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO 55237703 a  obchodným 
zástupcom na sprostredkovanie obchodných príležitostí, s  ktorými všetkými máme 
uzavretú samostatnú zmluvu o spracúvaní ochrany osobných údajov.  

http://www.malinagroup.sk
http://acompany.sk


Dovoľujeme si Vás výslovne upozorniť na Vaše právo odvolať súhlas na spracúvanie vyššie 
uvedených osobných údajov a  to kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu zaslaním emailu na 
gdpr@malinagroup.sk. 

Vaše osobné údaje budú zlikvidované: 

- najneskôr dva mesiace po dni, v ktorom ste boli oslovený našim obchodným 
zástupcom alebo 

- najneskôr týždeň po dni, v ktorom zanikol Vami udelený súhlas uplynutím doby 
alebo 

- najneskôr týždeň po dni, keď svoj súhlas so spracúvaním vyššie uvedených 
osobných údajov odvoláte. 

Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť, že máte ako tzv. dotknutá osoba právo byť 
informovaná o Vašich právach, predovšetkým že máte: 

- právo požadovať opravu nami nesprávne evidovaných osobných údajov,  
- právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov,  
- právo na prístup k Vašim osobným údajov,  
- právo na prenosnosť Vašich osobných údajov, 
- právo požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov a  
- právo byť informovaný v  prípade porušenia ochrany osobných údajov, ak takéto 

porušenie môže viesť k vysokému riziku pre moje práva.  

V Košiciach, dňa   23.2.2023    

Energetický Holding Malina s.r.o. 
                                       

  


