
Príloha č. 3 k Zmluve o pripojení do distribučnej siete 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

1. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že neposkytnutie súhlasu/odvolanie poskytnutého súhlasu na nižšie uvedené účely nemá 
vplyv na plnenie Zmluvy. 
 

2. ☐ Súhlasím   ☐ Nesúhlasím 

Týmto Žiadateľ, ako dotknutá osoba udeľujem SPP – distribúcia, a.s. (PDS)  ako prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním mojich 
osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, trvalý pobyt, resp. korešpondenčná adresa, adresa budúceho odberného 
miesta, e-mail a telefónny kontakt (za predpokladu, že boli poskytnuté) na nasledovný účel-, aby ma PDS informoval 
telefonicky, textovou správou, e-mailom, listom, prostredníctvom sociálnych sietí alebo inými komunikačnými spôsobmi 
ohľadom možností využívania a/alebo propagácie zemného plynu, a to na dobu pripojenia OPZ nehnuteľnosti/stavby do 
distribučnej siete PDS.  

Žiadateľ beriem na vedomie, že udelenie súhlasu je dobrovoľné a môžem ho kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na 
adresu sídla PDS, v takomto prípade osobné údaje nebudú ďalej spracúvané. Osobné údaje bude PDS spracúvať po dobu trvania 
súhlasu. 

Žiadateľ beriem na vedomie, že môžem kedykoľvek využiť svoje práva: právo požadovať od PDS ako prevádzkovateľa  prístup k 
osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,  právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo 
na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania o 
ochrane osobných údajov podľa § 100 ZOOÚ. 

Žiadateľ beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie, a že pr i 
spracúvaní mojich osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.  

Žiadateľ beriem na vedomie, že v súvislosti s vyššie uvedeným účelom môže dôjsť k poskytnutiu mojich osobných údajov 
nasledovnému okruhu príjemcov – sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom (PDS) a zamestnanci sprostredkovateľov z titulu 
výkonu ich práce.   

Žiadateľ ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv v zmysle § 21 až § 28 ZOOÚ a že mi boli poskytnuté všetky 
základné informácie v rozsahu podľa § 19 ZOOÚ, ktoré sa týkajú spracúvania mojich osobných údajov a to v zrozumiteľnej forme a že 
tieto sú v aktualizovanej a podrobnejšej verzii (najmä pokiaľ ide o postup pri uplatnení práv podľa § 21 až § 28 ZOOÚ, zoznam 
sprostredkovateľov)  ľahko dostupné na  www.spp-distribucia.sk. 

3. ☐  Súhlasím   ☐  Nesúhlasím 

Týmto Žiadateľ, ako dotknutá osoba udeľujem SPP – distribúcia, a.s. (PDS) ako prevádzkovateľovi súhlas, aby moje osobné údaje v 
rozsahu meno a priezvisko, trvalý pobyt, resp. korešpondenčná adresa, adresa budúceho odberného miesta, e-mail 
a  telefónny kontakt (za predpokladu, že boli poskytnuté), predpokladaný termín realizácie pripojenia a predpokladaný ročný 
odber zemného plynu poskytol dodávateľom zemného plynu, ktorí majú udelené povolenie na podnikanie v energetike a títo 
ich následne spracúvali na nasledovný účel - aby  ma títo dodávatelia marketingovo oslovovali telefonicky, textovou 
správou, e-mailom, listom, prostredníctvom sociálnych sietí alebo inými komunikačnými spôsobmi s ponukou dodávky 
zemného plynu, a to na dobu troch rokov odo dňa udelenia súhlasu. 

Žiadateľ beriem na vedomie, že udelenie súhlasu je dobrovoľné a môžem ho kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na 
adresu sídla PDS, v takomto prípade osobné údaje nebudú ďalej spracúvané. Osobné údaje bude PDS spracúvať po dobu trvania 
súhlasu. 

Žiadateľ beriem na vedomie, že môžem kedykoľvek využiť svoje práva: právo požadovať od PDS ako prevádzkovateľa  prístup k 
osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,  právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo 
na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania o 
ochrane osobných údajov podľa § 100 ZOOÚ. 

Žiadateľ beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie, a že pri 
spracúvaní mojich osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.  

Žiadateľ beriem na vedomie, že v súvislosti s vyššie uvedeným účelom môže dôjsť k poskytnutiu mojich osobných údajov 
nasledovnému okruhu príjemcov – sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom (PDS) a zamestnanci sprostredkovateľov z titulu 
výkonu ich práce a nasledovnému okruhu tretích strán -  dodávatelia zemného plynu, ktorí majú udelené povolenie na podnikanie 
v energetike. Zároveň beriem na vedomie, že dodávatelia zemného plynu, ktorým budú osobné údaje na základe tohto súhlasu 
poskytnuté, neposkytnú tieto osobné údaje žiadnym tretím stranám, ktoré by ich používali na vlastné účely. 

Žiadateľ ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv v zmysle § 21 až § 28 ZOOÚ a že mi boli poskytnuté všetky 
základné informácie v rozsahu podľa § 19 ZOOÚ, ktoré sa týkajú spracúvania mojich osobných údajov a to v zrozumiteľnej forme a že 
tieto sú v aktualizovanej a podrobnejšej verzii (najmä pokiaľ ide o postup pri uplatnení práv podľa § 21 až § 28 ZOOÚ, zoznam 
sprostredkovateľov)  ľahko dostupné na  www.spp-distribucia.sk. 

 
 

V ................................... dňa .........................................                                     ............................................................. 
 za žiadateľa o pripojenie (dotknutú osobu) 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/

