
 

Sandberg Capital, 
správ. spol., a.s. www.sandbergcapital.eu IČO 47255277 
Dvořákovo nábrežie 8 info@sandbergcapital.eu IČ DPH SK2024122518 
811 02 Bratislava tel.: +421 2 59 418 111 Zapísaná v OR vedenom OS 
Slovenská republika fax: +421 2 59 418 115 v Bratislave I, oddiel Sa, vložka č. 5994/B 

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
     Klient: 

Meno, priezvisko / obchodné 
meno 

      

Bydlisko / miesto podnikania:        
Dátum narodenia / IČO:        
(ďalej len „Klient“) 

 

Vyhlásenie Klienta: Klient vyhlasuje, že ho spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a.s. , IČO: 47 255 277, 
so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom 
Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 5994/B (ďalej len „ „Spoločnosť“), ), oboznámila o spracúvaní osobných údajov 
Spoločnosťou, a to prostredníctvom dokumentu Informácie o spracúvaní  osobných údajov, ktorý je dostupný vo 
všetkých Obchodných miestach  Spoločnosti a na internetovej stránke Spoločnosti www.sandberg.capital/pre-
investorov a bol poučený o tom, že odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných môže vykonať vyplnením tohto 
formulára a odoslaním na oou@sandbergcapital.eu. 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov / Nad rámec vyššie uvedeného Klient podpisom tejto listiny 
výslovne  

 súhlasí  nesúhlasí s tým, aby Spoločnosť spracúvala osobné údaje Klienta 
na marketingové účely. 

1. Doba spracúvania osobných údajov / V prípade, že Klient udelil Spoločnosti súhlas so spracúvaním 
osobných údajov na vyššie uvedené účely, Spoločnosť spracúva osobné údaje Klienta počas obdobia trvania 
zmluvného vzťahu s Klientom a ďalej 1 rok od jeho ukončenia. V prípade, že zmluvný vzťah nevznikne, 
Spoločnosť spracúva osobné údaje Klienta 1 rok od udelenia súhlasu v zmysle bodu 1. Pre vylúčenie 
pochybností Spoločnosť uchováva samotný súhlas v zmysle bodu 1 a jeho zmenu alebo odvolanie z titulu 
oprávneného záujmu Spoločnosti počas platnosti súhlasu a 10 rokov po jeho zániku. 
2. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov / Podpisom tejto listiny Klient vyhlasuje, že 
si je vedomý, že poskytnutie osobných údajov na uvedené účely je dobrovoľné a že môže vyššie uvedené 
súhlasy kedykoľvek odvolať. Odvolanie udelených súhlasov je možné opätovným vyplnením a podpísaním 
obdobnej listiny, ktorej vzor sa nachádza na www.sandberg.capital/pre-investorov, a to buď podpísaním priamo 
na Obchodných miestach Spoločnosti, alebo zaslaním podpísanej listiny v elektronickej podobe na e-mail 
oou@sandbergcapital.eu. V prípade, ak odvolanie súhlasu nie je podpísané pred zamestnancom Spoločnosti, 
pravosť podpisu Klienta musí byť úradne osvedčená. 

V [•] dňa [•] 
 
____________________________ 

Klient  
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ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH 

ÚDAJOV 
 

     Klient: 
Meno, priezvisko obchodné meno:            
Bydlisko / miesto podnikania:        
Dátum narodenia / IČO:        
(ďalej len „Klient“) 

 

Vyhlásenie Klienta: Klient vyhlasuje, že ho spoločnosť Sandberg Capital, správ. spol., a.s. , IČO: 47 255 277, so 
sídlom Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom 
Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 5994/B (ďalej len „ „Spoločnosť“), ), oboznámila o spracúvaní osobných údajov 
Spoločnosťou, a to prostredníctvom dokumentu Informácie o spracúvaní  osobných údajov, ktorý je dostupný vo 
všetkých Obchodných miestach  Spoločnosti a na internetovej stránke Spoločnosti www.sandberg.capital/pre-
investorov a bol poučený o tom, že odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných môže vykonať vyplnením tohto 
formulára a odoslaním na oou@sandbergcapital.eu. 

 

2.  Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov / Klient týmto odvoláva už udelený súhlas 
s tým, 

  aby Spoločnosť spracúvala osobné údaje Klienta na marketingové účely. 
 

 

 

V [•] dňa [•] 
 
 
____________________________ 

Klient 
 


