
ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

* povinný údaj 

Meno, priezvisko, titul: * ................................................................................................................................ 

Číslo nákupnej karty (číslo pod čiarovým kódom zo zadnej strany karty): * 999...................................................... 

Adresa bydliska: *  ............................................................................................................................... 

Dátum narodenia: *  ............................................................................................................................... 

Telefónne číslo:   ............................................................................................................................... 

E-mail:    ............................................................................................................................... 

(ďalej len „dotknutá osoba“) 

 

Ako dotknutá osoba týmto odvolávam mnou udelený súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov 
prevádzkovateľovi vernostného programu COOP Jednota (ďalej len „VP CJ“), ktorým je COOP Jednota Slovensko, 
spotrebné družstvo, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 35697547 (ďalej len „CJS“) a sprostredkovateľovi VP CJ, 
ktorým je príslušná COOP Jednota, spotrebné družstvo, kde je moja nákupná karta registrovaná (ďalej len „CJx“) na 
nasledovný účel  (prosím vyznačiť krížikom vo vzťahu ku ktorému účelu spracúvania osobných údajov odvolávate svoj 
súhlas): 

A)   na účel zabezpečenia vernostného programu COOP Jednota (VP CJ)  prostredníctvom nákupnej karty 
COOP Jednota  
 

B)   na účel priameho marketingu CJS a príslušnej CJx 
 

K bodu A) Beriem na vedomie, že v prípade, ak odvolám svoj súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov 
na účel zabezpečenia vernostného programu COOP Jednota, zaniká platnosť mojej nákupnej karty COOP Jednota 
a prestávam byť jej držiteľom so všetkými právami s ňou súvisiacimi, vrátane práva na uplatnenie zľavy v budúcnosti, 
nakoľko  CJS a CJx  v rámci splnenia  svojej povinnosti vymazať  všetky moje osobné údaje, vymažú  aj s nimi priamo 
súvisiace moje evidované nákupy a im prislúchajúce zľavy a nebudú ma viac evidovať ako držiteľa nákupnej karty COOP 
Jednota. 

K bodu B)  Beriem na vedomie, že v prípade, ak odvolám svoj súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov 
na účel priameho marketingu,  moje osobné údaje budú vymazané z databáz CJS a CJx, na ktorých sú evidovaní 
záujemcovia o zasielanie marketingových ponúk, a to bez zbytočného odkladu od doručenia odvolania môjho súhlasu, 
najneskôr do 30 dní od kedy sa CJS o mojom odvolaní súhlasu dozvie, a nebudem v tejto súvislosti viac kontaktovaný/á.  
Odvolaním súhlasu mojich osobných údajov na účel priameho marketingu nezaniká moje právo byť naďalej držiteľom 
nákupnej karty COOP Jednota a s tým súvisiacimi právami, vrátane práva na uplatnenie zľavy v budúcnosti. 

 

V ............................................................      Dátum: .......................................... 

 

 

Podpis dotknutej osoby: ................................................ 

 

Vyplnené a podpísané Odvolanie súhlasu môžete zaslať poštou na adresu: COOP Jednota Slovensko, spotrebné 
družstvo, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava alebo elektronicky na adresu podnety@coop.sk alebo ho môžete  nechať 
v príslušnej predajni COOP Jednota. 

mailto:podnety@coop.sk

