Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
Já, níže podepsaný
, r. č.
, bytem
, tímto dávám společnosti RD Rýmařov
s.r.o., IČ 18953581, se sídlem v Rýmařově, ul. 8. května 1191 ( dále jen firma) dávám
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s dalšími
právními předpisy na tento zákona navazující, výslovný souhlas k tomu, aby mé následující
osobní údaje – jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, kontaktní a bankovní
spojení, které byly nebo budou touto firmou získány v souvislosti se sjednáváním anebo
uzavřením jakékoliv smlouvy nebo jiného právního vztahu mezi mnou a firmou nebo které
byly nebo budou získány jiným zákonným způsobem, popřípadě vytvořeny zpracováním údajů
takto získaných, zpracovávali za účelem zkvalitnění péče o klienta a provádění marketingových
činností.
Výslovně souhlasím s tím, aby firma zpracovávala mé osobní údaje za účelem a v rozsahu
shora uvedeném po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 4 let od ukončení jakéhokoli
časově posledního smluvního nebo jiného právního vztahu s firmou.
Odvolání tohoto souhlasu je možné pouze písemnou formou (nejlépe prostřednictvím
doporučeného dopisu zaslaného vždy na adresu sídla firmy). Tento souhlas je dobrovolný a
jsem oprávněn ho kdykoliv odvolat.
Poučení
Firma si Vás dovoluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), níže informovat o zpracování Vašich osobních údajů
v rozsahu, v jakém jste nám je poskytl v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní vztah a
jakýmkoliv naším smluvním či jiným právním vztahem, či které firma shromáždila jinak a
zpracovává je v souladu s právními předpisy České republiky, za následujícími účely :
- pro účely obsažené v rámci Vašeho souhlasu poskytnutého firmě,
- pro účely jednání o smluvním vztahu,
- pro účely plnění smlouvy,
- pro účely ochrany Vašich důležitých zájmů,
- pro účely oprávněného zveřejňování osobních údajů,
- pro účely ochrany práv firmy
- pro účely archivnictví vedeného na základě zákona,
- pro účely nabízení obchodu nebo služeb Vám jako našemu klientovi,
- pro účely předávání Vašeho jména, příjmení a adresy za účelem nabízení obchodu a
služeb dle § 5 odst. 6, 7 ZOOU, pokud to zvláštní zákon nezakazuje.
Firma Vás informuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, tímto však nejsou dotčena
práva a povinnosti klienta a firmy stanovené zvláštními zákony.
Firma Vás informuje, že na svou písemnou žádost máte za podmínek stanovených v ustanovení
§ 12 ZOOU právo na informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, jakož že máte další

práva stanovená v § 21 ZOOU, a to zejména právo obrátit se v případě porušení našich
povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě a dále
žádat po firmě nebo zpracovatelích údajů učinění kroků dle § 21 odst. 2 ZOOU. Jestliže poruší
uložené povinnosti osoba, která vykonává pro firmu či zpracovatele činnosti na základě
smlouvy, máte právo požadovat učinění kroků dle § 23 ZOOU.
V

dne:

……………………………………..................
vlastnoruční podpisy

Osobní údaje podepisující osoby:
titul, jméno, příjmení:
rodné číslo (datum narození):
trvalý pobyt:
OP:
titul, jméno, příjmení:
rodné číslo (datum narození):
trvalý pobyt:
OP:

Osobní údaje zkontroloval(a) dne:

Libor Pavlíček
...............................................
vlastnoruční podpis
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