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PRIHLÁŠKA            IČO (firma)   

 
Titul, meno a priezvisko/ 
Názov (firma) 

 
 
 

 
 

 
Adresa    

 
Tel. domov    

 
Tel. do zamestnania    

 
Tel. mobilný    

 
E-mail    

 
Aký automobil vlastníte    

 
   Členský príspevok je  60 €. 

   Platbu poukázať na č. ú. 294 146 0833 / 1100 Tatra banka, a.s.
   IBAN:   SK20 1100 0000 0029 4146 0833              SWIFT: TATRSKBX 

Pri platbe je potrebné do poznámky pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko alebo názov člena.  
 
a)      Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
Týmto dávam Mercedes-Benz Clubu Slovensko, so sídlom: Tuhovská 5, 831 07  Bratislava, IČO: 
42266602 (ďalej len ,,MBCS“) a všetkým spoločnostiam patriacim do skupiny majetkovo alebo 
personálne prepojených s Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o., so sídlom: Tuhovská 5, 831 07  
Bratislava, IČO: 35 828 161  (ďalej len „MCBA“)  dobrovoľne  súhlas na spracovanie  a používanie 
osobných údajov  v rozsahu uvedenom v tejto prihláške  na účely vedenia mojej osoby v databáze 
členov MBCS v rámci informačných systémov MBCS a MCBA  na dobu 3 roky odo dňa podpisu 
tejto prihlášky. Beriem na vedomie, že som  oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať , a to 
zaslaním e-mailovej správy  na e-mailovú adresu: jan.novotny@daimler.com alebo formou listu 
doručeného MBCS  a MCBA  na adresu ich sídla. 
 
                     Áno        Nie   
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b)      Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely 
 
Týmto dávam MBCS  a  MCBA dobrovoľne  súhlas na spracovanie  a používanie osobných údajov  
v rozsahu uvedenom v tejto prihláške  na účely priameho alebo nepriameho marketingu  na dobu 
6 rokov odo dňa podpisu tejto prihlášky. Na tieto účely sú MBCS a MCBA  oprávnení poskytnúť 
osobné údaje tretím osobám, ak ich poveria marketingovou činnosťou  vo svoj prospech. Beriem 
na vedomie, že som  oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať , a to zaslaním e-mailovej správy  
na e-mailovú adresu: jan.novotny@daimler.com alebo formou listu doručeného MBCS a MCBA  
na adresu ich sídla. Odvolanie tohto súhlasu nemá za následok odvolanie súhlasu podľa bodu a) a 
c)  tohto vyhlásenia. 
 
                     Áno        Nie   
 
c)       Súhlas so zasielaním reklamy 
  
V zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších právnych predpisov a 
v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách udeľujem MBCS a MCBA  
výslovný súhlas so zasielaním reklamných , propagačných  a marketingových materiálov 
týkajúcich sa výrobkov, služieb alebo akcií  MBCS a/alebo MCBA (ďalej len ,, reklama“),  a to 
akýmkoľvek spôsobom, vrátane volania, zasielania faksimilných správ a správ elektronickej pošty 
( vrátane služby krátkych správ). MBCS a MCBA sú oprávnení touto činnosťou poveriť  aj inú 
spoločnosť (ďalej len,, sprostredkovateľ,,), pričom súhlas vo vyššie uvedenom rozsahu platí aj pre 
sprostredkovateľa.  Beriem na vedomie, že tento súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať  a to 
zaslaním e-mailovej správy  na e-mailovú adresu: jan.novotny@daimler.com alebo formou listu 
doručeného MBCS a MCBA  na adresu ich sídla. Odvolanie súhlasu so zasielaním reklamy podľa 
tohto bodu nemá za následok odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov  podľa bodu a) 
a b) tohto vyhlásenia. 
 
                    Áno         Nie   
  
Týmto vyhlasujem, že všetky osobné údaje, ktoré som  poskytol za akýmkoľvek účelom sú úplné 
a správne a zaväzujem sa, že bezodkladne nahlásim každú zmenu. Zároveň vyhlasujem, že som si  
vedomý svojich práv dotknutej osoby v zmysle §28 zákona č. 122/2013 Z.z.  o ochrane 
osobných údajov, a to najmä: písomnou formou žiadať potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné 
údaje spracúvané; zoznam osobných údajov, ktoré MBCS a/alebo MCBA o mojej osobe spraco-
váva; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania skončil; opravu alebo likvidáciu ne- 
správnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu mojich osobných údajov,   
ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie mojich osobných 
údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. 
 
 
 
V                            , dňa               Podpis: _____________________________________ 
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