Souhlas se zpracováním osobních údajů
Tímto udělujete souhlas společnosti Společnosti KROFTON s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, Žižkov,
IČ 242 22 577, kancelář společnosti Náměstí Kinských 741/6, 150 00 Praha 5, Smíchov, zapsaná v Obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 119114, jednající jednatelem Vasyl Mytryuk, e-mail
krofton@krofton.cz telefon +420 608 075 884 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a
Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „GDPR“, zpracovávala tyto osobní
údaje:
Jméno a příjmení
Narození
Bydliště nebo kontaktní adresa
E-mail
Telefonní číslo
Jiný osobní kontakt
( dále jen „ subjekt údajů)
1)
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány za účelem marketingu, nabídky obchodu a služeb, objednávky a
právního plnění smlouvy. Právním důvodem je udělení Vašeho souhlasu se získáním výše uvedených osobních údajů.
2)
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po nezbytnou dobu nebo z důvodů oprávněných zájmů Správce pro případ
soudního řešení nároků ze smluvního vztahu. V případě nabídky, marketingu, objednávky a obchodních smluv po dobu
platnosti a účinnosti těchto nabídek, marketingu, objednávek a smluv a z důvodů oprávněných zájmů Správce pro
případ, reklamace po dobu trvání záruční lhůty a pro soudní řešení nároků.
3)
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas Správci kliknutím na příslušný odkaz. Souhlas lze
kdykoliv písemně odvolat a to odvoláním Vašeho souhlasu zaslaného na e-mailovou adresu Správce
krofton@krofton.cz Odvolání souhlasu nebude mít vliv na již poskytované služby.
4)
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i Zpracovatelé,
kteří jsou smluvně vázani mlčenlivostí. Subjekt údajů uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů i
Zpracovatelům Správce
5)
Osobní údaje nebudou dále předávány dalším osobám bez Vašeho souhlasu kromě Zpracovatelů a nebudou předávány
do EU i mimo EU.
6)
Podle GDPR máte právo jako subjekt údajů:
- požadovat přístup k osobním údajům,
- jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,
- vznést námitku proti zpracování,
- na přenositelnost údajů,
- podat stížnost u dozorového úřadu.
- informace o zdroji osobních údajů
- informace zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování
Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně svých osobních údajů, že výše
uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a subjekt údajů je poskytl Správci dobrovolně se svým výslovným
souhlasem.

