SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, zákazník společnosti BAUER MEDIA PRAHA v.o.s., IČO: 610 64 734, se sídlem
Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 762 04 (dále jen „Správce“) tímto:
Souhlasím, aby mé osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, adresa
bydliště, telefonní číslo, emailová adresa (dále jen „Údaje“), byly na základě tohoto
souhlasu zpracovávány po dobu 4 let pro marketingové účely.
Jsem si vědom/a práva svůj souhlas neudělit a dále svých práv požadovat od Správce
přístup k Údajům, které se mě týkají, jejich opravy nebo výmazu, popřípadě omezení
zpracování, a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva napřenositelnost
údajů.
Souhlas ke zpracování Údajů může být v souladu s právními předpisy z mé strany
kdykoliv odvolán. V případě, že svůj souhlas odvolám, bude Správce oprávněn
zpracovávat pouze základní identifikační údaje mé osoby v rozsahu nezbytném pro
plnění svých povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, který mezi námi byl
uzavřen, a dále po nezbytně nutnou dobu k ochraně svých oprávněných zájmů.
Zároveň jsem si vědom/a i toho, že výše uvedené mohu na Správci uplatnit
prostřednictvím emailu: dpo@bauermedia.cz, nebo písemně na adresu společnosti
BAUER MEDIA PRAHA v.o.s., Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5.
Jsem srozuměn/a s tím, že v případě, že se budu domnívat, že Správce provádí
takové zpracování Údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a
osobního života, mohu se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních
údajů.
Jsem si vědom/a toho, že správce Údaje v rozsahu dle tohoto souhlasu, neposkytne
dalšímu příjemci, nepředá do třetí země nebo mezinárodní organizaci a dále toho, že
na základě Údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování mé osoby.
Měl/a jsem možnost seznámit se Zásadami pro ochranu osobních údajů Správce zde:
http://mytous.jenprozeny.cz/zoou-marketing.pdf
Výslovně prohlašuji, že jsem oprávněn/a tento souhlas poskytnout a jsem starší 18
let a že poskytnutím Údajů a jiných informací Správci jsem neporušil/a žádné obecně
závazné právní předpisy. Dále potvrzuji, že Údaje a další informace, které jsem mu o
své osobě poskytl/a, jsou pravdivé.
Tento souhlas uděluji zcela dobrovolně, jsem si plně vědom/a všech svých práv
z něho vyplývajících, stejně jako jsem plně informován/a a poučen/a o zpracování
všech svých osobních údajů prováděných Správcem.

