
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, níže podepsaný /podepsaná

• Jméno a příjmení: _________________________________________________

• Datum narození / IČ:_______________________________________________

• Adresa: _________________________________________________

• Další identifikace (e-mail, telefonní číslo, případně jiné):

• _________________________________________________

tímto  uděluji  obchodní  společnosti  Jindřich  Rejthar  velkoobchod  s.r.o., IČ  04629370,  se  sídlem
Žernovník 34, 679 21 Černá Hora (dále jen jako „Správce“), svůj výslovný souhlas, aby Správce ve smyslu
zákona  č.  101/2000  Sb.,  o ochraně  osobních  údajů,  a Nařízením  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
zpracovával mé osobní údaje, a to:

*jméno a příjmení, datum narození / IČ, obchodní firmu, e-mailovou adresu, 
telefonní číslo, /případně doplňte další:/ 
_________________________________________________

_________________________________________________

* nehodící z výše uvedených škrtněte

Tento svůj souhlas uděluji za účelem zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) Správcem mé
osobě, a to na dobu čtyř let ode dne udělení (podpisu) tohoto souhlasu, případně na dobu do mého odvolání
tohoto souhlasu.

Jsem si vědom /vědoma toho, že:

1)tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, a to   prostřednictvím kontaktování Správce - osobně, poštou,
telefonicky či prostřednictvím emailové zprávy,

2) Správce může předat mé osobní údaje třetím osobám, a to poskytovatelům údržby informačního systému,
správci  sítě  Správce,  právním  zástupcům  a  soudům  v souvislosti  s  případným  vymáháním  nároku
Společnosti, veřejným orgánům (Policie ČR) či dle mých pokynů a potřeb dalším osobám,

3)mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem náleží tato další práva:

• právo požadovat po Správci informaci, zda zpracovává mé osobní údaje, o jaké údaje se jedná a 
jakým způsobem jsou zpracovávány,

• právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování mých osobních údajů, opravu či doplnění
mých osobních údajů,

• právo požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů,
• právo na přenositelnost mých osobních údajů,

• v  případě  pochybností  o  dodržování  povinností  Správce  souvisejících  se  zpracováním osobních
údajů právo vznést vůči Správci námitku nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů,

• 4)  další  informace  související  se  zpracováním mých osobních  údajů  jsou  k dispozici  na  internetových  
stránkách Správce –  www.rejthar.com či na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů – 
https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276 .

V .............................. dne .........................
Jméno a příjemní:
Podpis:

http://www.rejthar.com/
https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

