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Súhlas so spracovaním osobných údajov  
  
 

Meno a priezvisko dotknutej osoby (meno a priezvisko zákonného zástupcu v prípade maloletého):  

.............................................................................................................................................................. 

Bydlisko dotknutej osoby: .................................................................................................................... 

Dátum narodenia: ....................................................................... 

 

 

Ako dotknutá osoba v zmysle  čl. 7 ods. 1 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 dávam svoj súhlas spoločnosti Go Create Performance s.r.o., Saratovská 83, 

93405 Levice, IČO: 46865527 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) na spracúvanie mojich osobných údajov na 

vymedzený účel. 

 

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, ulica, mesto, PSČ, štát, dátum narodenia, 

pohlavie, výška, váha, vek, emailový kontakt, telefonický kontakt, identifikácia objednaných 

služby/produktov, dátum platby a stav platby, rodné číslo.   

 

 

Vymedzený účel:   

 

 

SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM*  Vykonanie diagnostiky – poskytnutie údajov pre potreby vykonania 

diagnostiky. Meno, Priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, výška, 

váha, e-mailová adresa, telefónne číslo 

 

SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM*  Zaradenie do informačného systému - za účelom zabezpečenia 

informovanosti o činnosti Prevádzkovateľa pred a po poskytnutí 

diagnostických služieb, spracovanie osobných údajov za účelom 

spracovania dokumentačných materiálov Prevádzkovateľa, pre 

informačné a dokumentačné účely partnerov Prevádzkovateľa a pre 

marketingové účely Prevádzkovateľa a partnerov Prevádzkovateľa. 

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, pohlavie, miesto 

bydliska, štát, emailová adresa, telefonický kontakt.  
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SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM*  Zaradenie do Newslettra - účel: zasielanie informačných emailov o 

pripravovaných ponukách a akciách, informácie o ponúkaných 

výhodách pre bežcov. Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, 

pohlavie, miesto  bydliska, štát, emailová adresa, telefonický kontakt.   

  

SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM*  Vytvorenie, spracovanie obrazových, printových, zvukových a 

zvukovo-obrazových záznamov za účelom vykonania bežeckej 

diagnostiky, z bezpečnostných kamier v rámci zabezpečenia priestoru 

Go Create Performance centra vo verejných telekomunikačných 

kanáloch a sociálnych sieťach pre prezentačné účely Prevádzkovateľa. 

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, pohlavie, miesto 

bydliska, štát, emailová adresa, telefonický kontakt, zvukový alebo 

obrazový záznam osoby.   

  

 

Ako dotknutá osoba potvrdzujem svojím podpisom, že som bol oboznámený so spracúvaním 

osobných údajov podľa  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 z 

webovej stránky Prevádzkovateľa www.go-create.sk a/alebo pri osobnej návšteve Go Create 

Performance centra priamo pred vyšetrením alebo diagnostikou.    

  

  

  

V Bratislave dňa .................................                                 ....................................................  

                              podpis dotknutej osoby  

 

 

http://www.go-create.sk/

