Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů

Jméno a příjmení
Adresa trvalého pobytu
Rodné číslo
uděluje tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů)
svůj souhlas
společnosti Future4all s.r.o., se sídlem Brechtova 829/14, 149 00 Praha 4 Háje IČO: 06485502, zapsané v
obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. č. 282928 (dále jen “správce”),
aby zpracovával, shromažďoval a uchovával jeho/její osobní údaje, zahrnující jeho/její jméno a příjmení,
datum narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní
číslo, jakož i ostatní osobní údaje, které správci sdělí za účelem sjednání a plnění správcem poskytované nebo
zprostředkované služby (dale jen “zpracované osobní údaje”). Správce je oprávněn zpracované osobní údaje
použít také pro své marketingové účely, tj. pro nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení
a informací prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb.
Tento souhlas je udělem na dobu 10 let s tím, že ke zpracování údajů mohou být v případě splnění zákonných
podmínek přiřazeny i další údaje a mohou být předány a zpřístupněny subjektům, jejichž služby správce
zprostředkovává a jimi mohou být tyto údaje dále zpracovávány, pro účely nabídnutí produktů nebo uzavření
služeb a uzavření smluv o jejich dodání.
Kdo uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů, má tatoo práva, která může kdykoliv využít:
•
•
•
•
•
•
•

právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, např. e-mailem zaslaným správci,
právo na informace o tom, jaké konkrétní osobní údaje správce zpracovává a požadovat přístup k těmto
zpracovávaným osobním údajům,
právo na opravu a výmaz jeho osobních údajů zpracovaných správcem,
právo na přenositelnost osobních údajů,
právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů správcem,
právo požadovat omezení zpracování osobních údajů správcem, pokud vznese námitku nebo žádá o
opravu
právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností
souvisejících se zpracováním osobních údajů správcem.

Datum podpisu

Podpis

