Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“)

Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení
………………………………………………………..……………………………………..
Narozen/á
………………………………………………………..……………………………………..
Bytem
………………………………………………………..……………………………………..
(dále jen „Subjekt údajů”)
uděluji tímto společnosti Winet Partners, Michal Chromý, se sídlem Slezská 557, Nový Jičín PSČ
741 01, IČO: 73933414, (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to
za níže uvedených podmínek:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
 jméno a příjmení nebo název společnosti
 poštovní adresa,
 emailová adresa,
 telefonický kontakt
 datum narození nebo IČO/DIČ
 číslo Občanského průkazu nebo pasu
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
Sepsáním smlouvy o poskytování služeb a dále zasílání faktur a zasílání akčních nabídek a
obchodních sdělení Správce.
3. Doba zpracování osobních údajů je:
Po dobu trvání smlouvy a následně ještě rok po jejím ukončení.
4. Osobní údaje zpracovává Správce dále:
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje se však dále zpracovávají v
softwarech, které Správce používá, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů a
aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Dále poskytovat osobní údaje subjektu na požádání Policii ČR.

A dále poskytovat osobní údaje subjektu firmě Finio, a.s., v případě, že bude Správci dluženo za
služby.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*,
že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V ………………………………… dne …………………………

…………………………………
podpis Subjektu údajů

*Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
 osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to
za výše uvedených podmínek,
 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním
osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu
Nařízení,
 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní
organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na
přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje
v rozporu s Nařízením.

