Vážený pane, vážená paní,
rádi bychom zpracovali Vaše osobní údaje i pro níže uvedené účely, které však přímo nesouvisí s provozováním naší
obchodní činnosti, resp. s poskytováním našich služeb Vám, a bez Vašeho souhlasu se tedy v těchto případech
neobejdeme.
Udělení Vašeho souhlasu v jakémkoliv rozsahu je zcela dobrovolné a nemá v žádném případě vliv na kvalitu produktu či
úroveň služby, které jsme Vám poskytli nebo v budoucnu poskytneme, a to ani na jakékoli naše související služby a
plnění (jako například při případném uplatnění reklamace z Vaší strany.)
Děkujeme, že využíváte našich služeb.
Protetika CZ Plus spol. s r.o.
Bří Mrštíků 38, 690 02 Břeclav
IČ 26231603

Název společnosti
za společnost jedná

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný(á)
jméno a příjmení:
bydliště:
datum narození:
zástupce (např. opatrovník):

(dále jen “klient”) tímto dobrovolně uděluji svůj kdykoliv odvolatelný souhlas se zpracováním osobních
údajů správci:

IČ 26231603

Jméno:
PROTETIKA CZ
PLUS spol. s r.o.

sídlo: Bří. Mrštíků
38, 69002 Břeclav

telefon:
+420776838818

e-mail:
e.chodova@protetikaplus.cz

Souhlasím s pořizováním a/nebo ukládáním mých fotografií, adresy provozovny - prodejny, kontaktních údajů - telefon, emailová adresa, případně odkazy na webové stránky a sociální sítě. spolu s mým jménem za účelem prezentace a propagace
správce, a to zejména formou zveřejnění těchto záznamů na:
Adresa webové stránky / sociální sítě
www.protetikaplus.cz , www.facebook.com/ProtetikaCZPlus

ANO / NE

Jsem srozuměn(a) s tím, že i pokud souhlas neudělím, nebude to mít jakéhokoli vlivu na již poskytnutý nebo v budoucnu
poskytnutý produkt či služby ze strany správce a uvedené osobní údaje v takovém případě nebudou jakkoliv
zpracovávány.
Byl(a) jsem informován(a) o tom, že ke zpracování na základě tohoto souhlasu bude docházet pouze po dobu
nezbytnou, maximálně však po dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu.

Práva klienta a další informace
Dále jsem byl(a) informován(a) o tom, že má práva a další skutečnosti uvedené v dokumentu INFORMACE O
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, se kterými jsem seznámen(a), se vztahují i na zpracování prováděné na základě tohoto
souhlasu.

Prohlášení klienta, nebo jeho zástupce
Jsem si vědom(a) toho, že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a mohu ho s účinky do budoucna v jakémkoliv
rozzsahu kdykoliv odvolat.

V___________________________________________dne

Razítko a podpis subjektu OÚ_________________________________________________________
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