Březnice 442, 760 01 Zlín
IČ: 29367981 DIČ: CZ29337981

________________________________________________
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Identifikace správce:
CLEANSHOP s.r.o.
se sídlem: Březnice 442, 760 01 Březnice
zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 75929
IČ: 29367981
V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v
souvislosti se zpracováním osobních (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená
společnost (dále jen „CLEANSHOP“) jako správce zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen
osobní údaje), a to:





jméno
příjmení
telefon
email

pro účely:


jednorázového použití při dojednání vhodného čistícího zařízení pro danou či požadovanou aplikaci

Neposkytnutí údajů může znamenat, že nebudete dostávat informace o výhodných nabídkách společnosti
CLEANSHOP. Rovněž, komunikace s námi v případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů
může být značně ztížena. Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.
Beru tímto na vědomí, že správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení je výše uvedená společnost
CLEANSHOP.
Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením od společnosti CLEANSHOP právo:






požadovat přístup k mým osobním údajům
požadovat opravu či výmaz mých osobním údajům
požadovat omezení zpracování
vznést námitku proti zpracování
na přenositelnost osobních údajů

Veškeré informace o mých právech jsou dostupné na webových stánkách www.cleanshop.cz.
Byl/a jsem také poučen/a, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a to jedním
z těchto způsobů:


písemným úředně ověřeným sdělením doručeným na adresu:
CLEANSHOP s.r.o., nám. TGM 1280 Zlín 760 01

___________________________________________________________________________________________________________
Provozovna: nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, tel: 577 217 874 info@cleanshop.cz

www.cleanshop.cz

Březnice 442, 760 01 Zlín
IČ: 29367981 DIČ: CZ29337981

________________________________________________
Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti CLEANSHOP. Také mám právo podat
stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

___________________________________________________________________________________________________________
Provozovna: nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, tel: 577 217 874 info@cleanshop.cz

www.cleanshop.cz

