Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů
Jméno a př jmen ........................................................................................................................................................................

Narozen/á ......................................................................................................................................................................................

Bytem ...............................................................................................................................................................................................

(dále jen „Subjekt údajů”)
uděluje t mto

Jiřı́mu Volejnı́kovi
I O: 67133991
S dlo provozovny: Křimická 134, 318 00 Plzeň
e-mail: info@technickenormy.cz
tel.: +420 377 387 684
dále jen „Správce“

Souhlas se zpracován m mých osobn ch údajů, a to za n že uvedených podm nek:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
jmeno a pr jmen ,
emailová adresa,
telefonický kontakt,
fakturačnı́ a dodacı́ poštovnı́ adresa
čı́slo objednávky
částka transakce

2. Podm nky zpracovan osobn ch udaju Subjektu udaju:














Správcem osobn ch údajů podle Nař zen (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.
Vaše osobn údaje zpracovávám z důvodu vyř zen Vašich objednávek a řešen reklamac .
Zpracovávám vaše jméno a př jmen , poštovn adresu, mail,
e- telefonn č slo, č slo bankovn ho účtu,
objednané zbož a jeho cenu.
Právn m důvodem tohoto zpracován je plněn smlouvy. Uvedené osobn údaje za t mto účelem
zpracovávám po dobu trván záručn doby.
Ochrana vašich osobn ch údajů odpov dá požadavkům Nař zen (EU) 2016/679 (GDPR)
Abych vás mohl informovat o aktuáln ch nab dkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a př jmen a emailovou adresu. Právn m důvodem tohoto zpracován je váš souhlas, který mně poskytujete a který
můžete kdykoli odvolat.
Vaše osobn údaje poskytujeme jen instituc m k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše
osobn údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Při zpracován Vašich osobn ch údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodován ani k
profilován .

Nejmenoval jsem poverence pro ochranu osobn ch udaju, nepoveril jsem zpracovan m Vasich
osobn ch udaju zadneho zpracovatele ani neurcil zastupce pro plnen povinnost ve smyslu GDPR.
Nemam v umyslu predat Vase osobn udaje do tret zeme, mezinarodn organizaci nebo jinym, osobam.
Kdykoliv mate pravo odvolat svuj souhlas se zpracovan m osobn ch udaju, pravo pozadovat ode mne
jako Spravce pr stup ke svym osobn m udajum, jejich opravu nebo vymaz, popr pade omezen
zpracovan , a vznest namitku proti zpracovan , mate pravo na prenositelnost techto udaju k jinemu
spravci, jakoz i pravo podat st znost u oradu pro ochranu osobn ch udaju, mate-li za to, ze pri
zpracovan vasich osobn ch udaju postupuji v rozporu s GDPR.

Subjekt udaju prohlasuje, ze byl Spravcem radne poucen o zpracovan a ochrane osobn ch udaju, ze vyse
uvedene osobn udaje jsou presne a pravdive a jsou Spravci poskytovany dobrovolne.

V ………………………………… dne ………………………… Podpis Subjeku údajů..........................................................................

