SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže podepsaný:

Jméno, příjmení:
dat. nar.:
bytem:
telefon:
email:

tímto uděluji společnosti

Telly CE s.r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, IČ: 03317137
a











Firma
Connect Plus
Globalcom
Artemis NET s.r.o.
NET-Connect
Videon
Petr Němec Dis.
KME
AG Net
Regionet Morava
Zeal








František Ryšávka
365internet
Dobruška.net
HnojnikNet
Netcom CZ s.r.o.
Sprintel

Sídlo

IČ

Učňovská 100/1 , Praha 9 - Jarov, 190 00

45279241

Poštovská 657/4, Brno, 602 00

26974525

Aloisina výšina 532/88, Liberec, 460 15

03879364

Velkomoravská 4036/33a, Hodonín, 695 01

27735052

Alšova 993/12, Znojmo, 669 02

26295954

Hajany 56, Hajany, 664 43

75968631

Tyršova 16, Kuřim, 664 34

46994033

Májová 1225, Stříbro, 349 01

73677116

Třanovice 350, Třanovice, 739 53

29458480

Hranická 581, Hranice IV-Drahotuše, 753 61
J. Fučíka 829, Hrušovany nad
Jevišovkou,67167

25363204
71924841

Vichrova 1906, Lysá nad Labem, 289 22

05111137

FR. Kupky 322, Dobruška, 518 01

27477207

Hnojník 272, Hnojník, 739 53

68159790

Tovární 22, Velké Pavlovice, 691 06

25587455

Svatoplukova 3725/60a, Prostějov, 796 01

26974487

jako společným správcům ve smyslu ust. čl. 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (GDPR), souhlas se zpracováním osobních údajů.

Poskytovatel osobních údajů svým podpisem potvrzuje, že souhlas byl udělen jako svobodný,
konkrétní ve výše uvedeném rozsahu, informovaný na základě přiloženého informačního formuláře a
tímto dává jednoznačně své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Poskytovatel je oprávněn svůj souhlas ve vztahu k výše uvedeným údajům vždy individuálně odvolat.

INFORMAČNÍ FORMULÁŘ
v souladu s čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679
ze dne 27. dubna 2016

a)

totožnost a kontaktní údaje společného správce:
Telly CE s.r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, IČ: 03317137
tel.: +420 513 03 62 62
e-mail: telly@tellyce.cz

b)

kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Jaromír Škára, Blatného 36, 616 00 Brno
tel.: +420 511 205 690
e-mail: info@akskara.cz

c)

účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
−
−
−
−
−
−

shromažďování údajů o potenciálních klientech, jejich oslovení za účelem
marketingové či obchodního sdělení;
zpracování osobních údajů za účelem uplatnění právních nároků;
pro účely archivace ve veřejném zájmu;
pro statistické účely;
zákonem požadované účely

d)

oprávněný zájem správce v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f);

e)

příjemci osobních údajů, tj. subjekty ve smluvním nebo na základě zákona stanoveném
vztahu:
- smluvní partneři: daňový poradce, advokát, účetní kancelář, externí konzultant,
marketingová agentura,
- veřejnoprávní orgány: ČTÚ, UOOÚ, ČOI, FÚ, UOHS.

INFORMACE OBECNÉHO CHARAKTERU:
a)

doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:
- doba je stanovena na dobu neurčitou až do odvolání příslušného souhlasu nebo doba, která je
stanovena na základě příslušného právního předpisu dle charakteru poskytnutého osobního
údaje. Výmaz je realizován na základě interního nařízení správce dle charakteru spravovaného
osobního údaje.

b)

subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se
subjektu, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti
zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů; to vše prostřednictvím vyplněného a
doručného formuláře do sídla společnosti Telly CE s.r.o.

c)

pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, má
subjekt právo odvolat kdykoli souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleného před jeho odvoláním;

d)

subjekt má právo podat stížnost u dozorového úřadu;

e)

skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo
požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje
poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů.

V …………….………

Jméno: ………………………………………..

Dne ……………………

Podpis………………………………………...

