
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ja, (meno a priezvisko) ___________________________________________________________ 

narodená/ý dňa (dátum narodenia) _________________ zastúpený/á zákonným zástupcom,ktorým 

je (rodič, opatrovník a pod. spolu s menom a priezviskom) ______________________________, 

súhlasím, aby spoločnosť Hangair s. r. o. so sídlom Pri Starom letisku 3/B, 831 07 Bratislava, IČO: 

50788221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 118405/B, 

spracúvala moje osobné údaje v rozsahu mojich (zaškrtnite tie údaje, s ktorými súhlasíte):

       fotografií;
       audiovizuálnych (kamerových) záznamov;
       recenzií či odporúčaní služieb tejto spoločnosti v znení:

vyhotovených v čase mojej prítomnosti a aktivity v priestore haly Hangair, a to za účelom propagácie 
aktivít spoločnosti Hangair s.r.o. nasledujúcim spôsobom (zaškrtnite tie aktivity, s ktorými súhlasíte):

       ich publikovaním na webovej stránke hangair.sk;
       ich publikovaním v skupine „Hangair“ na sociálnej sieti Facebook;
       ich publikovaním v skupine „hangair“ na sociálnej sieti Instagram;
       ich publikovaním na plagátoch a podobných materiáloch propagujúcich podujatia tejto spoločnosti.

Súhlas je možné odvolať kedykoľvek zaslaním tejto požiadavky na e-mail info@hangair.sk. V takom 
prípade budú osobné údaje vymazané z verejne dostupných zdrojov aj z našich databáz. Osobné 
údaje sú spracúvané v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov dostupnými prostredníctvom 
webovej stránky hangair.sk v sekcii Na stiahnutie, pri vstupe do priestorov haly a v tlačenej forme  
aj priamo v hale. Potvrdzujem, že som sa s nimi oboznámil/a.

Súhlas môže podpísať len osoba staršia ako 16 rokov alebo zákonný zástupca osoby mladšej ako 16 rokov.

Hangair s.r.o.
Pri starom letisku 3b, Vajnory  
831 07 Bratislava
IČO: 50788221

Tel.: +421 903 408 371

E-mail: info@hangair.sk

Web: www.hangair.sk

____________________________

Podpis dotknutej osoby, 
ktorej údaje sú spracúvané

____________________________

Podpis zákonného zástupcu
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