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Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely. Udelený 
podľa § 11 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou Brever 
s.r.o..IČO: 52559076 zapísaný v obchodnom registri okresného súdu 
Prešov.  (ďalej len Prevádzkovateľ) a to v rozsahu údajov uvedených v 
kontaktných a registračných formulároch na webovej stránke 
www.welkam.sk

Tento súhlas udeľujem na účely marketingovej činnosti Prevádzkovateľa, 
vykonávania prieskumov, ankiet, podpory predaja zo strany hotela a jeho 
zmluvných partnerov.

Zároveň súhlasím s poskytnutím môjho telefónneho čísla a adresy 
elektronickej pošty (e-mail) na účely zasielania marketingových správ, 
reklamných informácií, ponúk produktov, služieb, akcií alebo zisťovanie 
spokojnosti s poskytnutými službami.

Tento súhlas poskytujem dobrovoľne na dobu 3 rokov od udelenia súhlasu,
pričom som si vedomý môjho práva kedykoľvek tento súhlas písomne 
odvolať zaslaním odvolania na adresu spoločnosti Prevádzkovateľa. 
Odvolanie súhlasu nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia, ak nie je v 
odvolaní súhlasu uvedené inak.

Zároveň potvrdzujem, že všetky osobné údaje som poskytol dobrovoľne, 
sú pravdivé, správne a aktuálne.
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Consent to the processing of personal data for marketing purposes. Granted pursuant to Section 11 
of Act No. 122/2013 Coll. on the Protection of Personal Data and on Amendments and Additions to 
Certain Acts, as amended.
I consent to the processing of my personal data by Brever s.r.o., company ID No.: 52559076, 
registered in the Commercial Register of the District Court of Prešov.  (hereinafter referred to as the 
Controller) within the scope of the data provided in the contact and registration forms on the 
website www.welkam.sk
I grant this consent for the purposes of marketing activities of the Operator, conducting surveys, 
polls, sales promotion by the hotel and its contractual partners.
I also consent to the provision of my telephone number and electronic mail address (e-mail) for the 
purposes of sending marketing messages, promotional information, offers of products, services, 
promotions or surveying satisfaction with the services provided.
I voluntarily give this consent for a period of 3 years from the date of consent, and I am aware of my 
right to withdraw this consent at any time by sending a written revocation to the Operator's 
company address. Revocation of consent shall take effect on the date of its receipt, unless otherwise 
specified in the revocation of consent.
I also confirm that all the personal data I have provided voluntarily is true, correct and up-to-date.
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