Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Uděluji tímto souhlas Kamilu Bolkovi, správci webu Nadomovine.cz, sídlem Na
Domovině 651/1, v Praze Libuši, IČO 65545265, aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o
ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní
údaje:
- Jméno a příjmení_____________________________________
- E-mail
_____________________________________
- Telefonní číslo _____________________________________
- Číslo bytové jednotky ________________________________
2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel zprostředkování a vedení služeb
elektronické komunikace domu Na Domovině 651/1.
3. Údaje budou správcem zpracovány do odvolání souhlasu, nebo nejdéle po dobu 10-ti
let. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv
zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu admin@nadomovine.cz, nebo dopisu na
adresu: Kamil Bolek, Na Domovině 651/1, Praha 4, 144 00
4. Zpracování osobních údajů je prováděno uvedeným Správcem a těmito dodavateli:
Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory
jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí,
dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing
Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow
Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně
společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na
https://www.facebook.com/full_data_use_policy
Služby WEDOS, poskytovatel datového prostoru a systému pro provoz internetové
platformy. Více o Zásadách ochrany osobních údajů naleznete na:
https://datacentrum.wedos.com/a/386/gdpr-u-wedos.html
Služby SmartSelling a.s., - provozovatel a poskytovatel služeb emailmarketing.cz pro
rozesílání
elektronických
zpráv.
Více
informací
naleznete
na:
https://smartselling.cz/obchodni-podminky/
5. Dle GDPR máte právo:
- Vzít souhlas kdykoliv zpět
- Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
- Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
- Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
- Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku
proti zpracování
A to je celé. V případě dotazu mě neváhejte kontaktovat. Omlouvám se za velmi podrobný
souhlas, ale tím vám dávám jistotu maximálního bezpečí při nakládání s těmito čtyřmi osobními
údaji.
Podpis:

V ……………….. dne ……………..

