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Souhlas se zpracováním osobních údajů

Výtisk č.: 1

Identifikace správce:
AGD Print s.r.o.
se sídlem: Dlouhé díly 395, 763 02 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 16892
IČ: 60725010
V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v
souvislosti se zpracováním osobních (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále
jen „AGD Print s.r.o.“) jako správce zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:








jméno
příjmení
titul
údaje o adrese
telefon
příslušnost k firmě
E-mailová adresa

pro účely:


vypracování cenové nabídky

To vše také v souladu s Nařízením a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to vše
do té doby, než ukončím spolupráci se společností AGD PRINT či dokud jí nesdělím, že již se zpracováním osobních
údajů nadále nesouhlasím.
Neposkytnutí údajů může znamenat, že nebudete dostávat informace o výhodných nabídkách společnosti AGD
PRINT . Rovněž, komunikace s námi v případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů může být
značně ztížena. Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.
Beru tímto na vědomí, že správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení je výše uvedená společnost AGD PRINT.
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 2 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z
Vaší strany odvolán. Tímto však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění
povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením od společnosti AGD PRINT právo:






požadovat přístup k mým osobním údajům
požadovat opravu či výmaz mých osobním údajům
požadovat omezení zpracování
vznést námitku proti zpracování
na přenositelnost osobních údajů

Veškeré informace o mých právech jsou dostupné na webových stánkách
http://www.agdprint.cz/ochrana-osobnich-udaju.html
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Byl/a jsem také poučen/a, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to jedním z těchto
způsobů:




písemným úředně ověřeným sdělením doručeným na adresu sídla AGD PRINT
užitím formuláře na webových stránkách www.agdprint.cz/ochrana-osobnich-udaju
osobní návštěvou v sídle firmy. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem
zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti AGD PRINT. Také mám právo podat stížnost proti
zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Souhlasím dále s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, zejména subjektům, se
kterými společnost AGD PRINT spolupracuje. K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a případně též třetí
osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních
předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Těmito osobami mohou být zejména osoby ekonomického
oddělení firmy, kteří však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném
rozsahu.

