Zpracování osobních údajů
1. Uděluji tímto souhlas společnosti Pavel Emingr - INFOIMAGE
Adresa sídla:Hutnická 5296, 430 04, Chomutov, tel. 724 367 257, Identifikační číslo osoby:
68427662, Předmět podnikání: reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, Živnostenský
list: vydaný Městský úřad Chomutov, dne 7.10.1998, č.j.: 2185/98(dále jen „Správce“), aby ve
smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 zpracovávala tyto Vaše osobní údaje:

- jméno a příjmení / rodné číslo / datum narození / e-mail / telefonní číslo /
/ číslo účtu firmy
2. Jméno a příjmení / firemní nebo osobní e-mail / telefonní číslo / trvalé bydliště /
místo instalace/ číslo účtu je nutné zpracovat za účelem:

-

plnění smlouvy popř. objednávky, tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let
marketingových účelů, tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 roky.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a
to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti, viz. patička tohoto
dokumentu.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel softwaru Money S3, Solitea, MS Office-Microsoft
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v
současné době společnost nevyužívá.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět ,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kompletní znění nařízení GDPR najdete na webu eur-lex.europa.eu. Je tam dostupné ke stažení ve všech evropských
jazycích a k dispozici v HTML i PDF.

