Podnik: AIRNET s.r.o. , Siladice 240, 920 52 Siladice,
IČO: 44996420, DIČ: 2022908316, IČ DPH: SK2022908316,
zapísaný: v OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 24530/T
aktuálne kontaktné údaje: https://airnet.sk/kontakt/

Účastník svojím podpisom na tomto dokumente udeľuje spoločnosti AIRNET svoj výslovný SÚHLAS s tým, aby spoločnosť
AIRNET mohla spracúvať osobný údaj účastníka, ktorým je jeho
zaznamenaný a uložený v digitálnej
podobe, spolu s takýmto spôsobom zachytenými charakteristikami podpisu, ktorými sú najmä rýchlosť, tlak a sklon takto
vykonaného podpisu tejto osoby (digitalizovaný vlastnoručný podpis), a to najmä pre účely podpisovania zmluvy o
poskytovaní verejných služieb, ako aj iné typy zmlúv a dokumentov, predmetom ktorých je poskytovanie služieb v súlade so
zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, poskytovanie práv užívať vec alebo zariadenie, prevod
vlastníctva k veci alebo poskytovanie plnení zo strany spoločnosti AIRNET účastníkovi, ako aj vykonávanie akýchkoľvek
jednostranných a/alebo viacstranných písomných právnych úkonov, a to najmä uzatváranie dodatkov k týmto zmluvám,
osobitných dohôd alebo žiadostí (ďalej aj ako „Účastnícke zmluvy“), ako aj vytvorenia podpisového vzoru účastníka.
Účastník udeľuje spoločnosti AIRNET súhlas s tým, aby spoločnosť AIRNET mohla porovnávať vytvorený podpisový vzor
účastníka s ďalšími v budúcnosti vlastnoručne vytvorenými podpismi účastníka, z dôvodu prevencie voči podvodom
páchaným tzv. krádežou identity. Predmetný súhlas platí až do jeho odvolania účastníkom.
Takto získaný osobný údaj a/alebo údaje budú spracúvané prevažne automatizovanými prostriedkami spracúvania v
príslušnom informačnom systéme spoločnosti AIRNET, okrem spracúvania neautomatizovanými prostriedkami spracúvania,
ktorým je vytlačenie podpísaného dokumentu s vyobrazením digitálne zachyteného vlastnoručného podpisu. Zároveň
účastník akceptuje, že spoločnosť AIRNET bude vyššie uvedený osobný údaj a/alebo údaje spracúvať prostredníctvom
poverených
sprostredkovateľov,
ktorých
zoznam
je
uvedený
na
webovej
stránke
https://airnet.sk/pravidla_ochrany_osobnych_udajov_2022_02.pdf. Uvedený osobný údaj a/alebo údaje bude spoločnosť
AIRNET spracúvať po dobu trvania platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb, v prípadnom znení
jej dodatku, ako aj po ukončení platnosti tejto zmluvy a / alebo dodatku, a to po zákonom predpísanú dobu povinnosti
uchovávania zmluvnej dokumentácie, napríklad podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty a pod., alebo po dobu nevyhnutne potrebnú na ochranu práv a právom chránených záujmov spoločnosti
AIRNET v rámci prípadných súdnych konaní. Ďalšie podrobnosti o spracúvaní a ochrane osobných údajov dotknutej osoby,
ktorej osobné údaje sú spoločnosťou AIRNET spracúvané, sú uvedené v ustanoveniach o ochrane osobných údajov v
príslušných
všeobecných
podmienkach
spoločnosti
AIRNET
zverejnených
na
https://airnet.sk/vseobecne_podmienky_2022_02.pdf
Spoločnosť AIRNET a účastník sa dohodli, že na telefónne číslo účastníka, uvedené v záhlaví tohto súhlasu, bude spoločnosť
AIRNET zasielať SMS notifikácie pri každej zmene tohto súhlasu a zmene podpisového vzoru účastníka. Za účastníka sa
považuje aj osoba, ktorá prejaví záujem o využívanie služieb spoločnosti AIRNET.
Účastník je oprávnený kedykoľvek odvolať ním udelený súhlas, a to preukázateľným spôsobom, pričom odvolanie tohto
súhlasu nemá vplyv na právne účinky pred jeho odvolaním.

