
 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volného pohybu 

osobních údajů, v platném znění, poskytnutých společnosti: 

 

Tomáš Přibyl, IČO 08512361, se sídlem Třešť, Wolkerova 656/13, PSČ 589 01, Registrace: ID RZP 

142695505, ŽÚ Jihlava (dále jen „správce“), 

  

v rozsahu: jméno, příjmení, email, telefon, název firmy, město, IČ  

za účelem: marketingových a obchodních aktivit správce nebo jemu spřízněných osob ze skupiny 

JABLOTRON, tj. zejména zasílání a zobrazování obchodních sdělení a nabídek týkajících 

se jejich výrobků a služeb, pozvánek na pořádané akce a školení; 

po dobu užívání výrobků a služeb správce a následující 1 rok. Maximálně však na 3 roky ode 

dne poskytnutí souhlasu, pokud výrobky ani služby správce nebo spřízněných osob ze 

skupiny JABLOTRON v daném období nevyužiji. 

 

Zároveň JSEM INFORMOVÁN o tom, že: 

o jako prostředky zpracování mých osobních údajů budou správci sloužit informační systémy a 

příslušné hardwarové vybavení, 

o osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným i ručním způsobem zaměstnanci správce či 

pověřenými externími zpracovateli, pouze na území EU, 

o osobní údaje mohou být v uvedeném rozsahu a k týmž účelům poskytnuty toliko propojeným 

osobám ve skupině JABLOTRON, 

o osobní údaje nebudou zpřístupněny žádné další třetí osobě (s výjimkou povinnosti uložené správci 

zákonem či pravomocným rozhodnutím vydaným na základě zákona), 

o poskytnutý souhlas mohu kdykoli písemně odvolat, 

o mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mě 

správcem zpracovávány, a že mám právo na jejich opravu nebo vymazání. 

 

Pokud bych zjistil/a nebo se domníval/a, že zpracování mých osobních údajů správcem je prováděno 

v rozporu splatnou legislativou či nad rámec uděleného souhlasu (doba, účel, příjemci), mohu po správci 

požadovat vysvětlení nebo se dožadovat odstranění závadného stavu, případně podat stížnost 

k příslušnému dozorovému orgánu státní správy. 

 

PROHLAŠUJI, že údaje poskytnuté správci jsou pravdivé a přesné. 

 

PROHLAŠUJI, že tento souhlas uděluji vědomě a zcela dobrovolně a že jsem si vědom/a, že jej mohu 

kdykoli písemně odvolat či omezit, resp. požadovat vymazání svým osobních údajů. 

 

 

  


