SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný/á
jméno a příjmení:
bydliště:
rodné číslo:
jako subjekt osobních údajů, (dále jen „Subjekt údajů”),
uděluji tímto panu Josefu Krajíčkovi, bytem a sídlem Družstevní 433, 76315 Slušovice, nar. 26.06.1964, IČ:
45460493, DIČ: CZ6406262060, fyzické osobě podnikající dle živnostenského zákona, (dále jen „Správce”),
souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:



identifikační údaje Subjektu údajů
kontaktní údaje Subjektu údajů

2. Účelem (právním důvodem) zpracování osobních údajů je:



užití mých osobních údajů pro vypracování a splnění smlouvy o poskytování služeb elektronických
komunikací uzavřené mezi Subjektem údajů, v postavení objednatele, a Správcem, v postavení
poskytovatele,
užití mých osobních údajů pro marketingová a obchodní sdělení Správce.

3. Doba zpracování osobních údajů je:
Po dobu trvání smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem. Osobní údaje budou vymazány ve lhůtě
3 let od ukončení smluvního vztahu. Údaje o vyúčtování a platbách budou uchovávány po dobu zákonných
lhůt.
4. Osobní údaje Subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů. Zpracování osobních údajů
je prováděno Správcem.
5. Se zpracováním osobních údajů uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například
zasláním e-mailu nebo dopisu na následující kontaktní údaje: Josef Krajíček, Družstevní 433, 76315 Slušovice,
jkservis@centrum.cz
6. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:







vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na
Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Prohlašuji, že jsem byl/a Správcem řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené
osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
Ve Slušovicích, dne ____________
Subjekt údajů:
_____________________________

