SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Strany:
1.
Identifikace osoby
Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:
Korespondenční adresa*:
E-mail*:
Telefonní číslo*:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

*nepovinný údaj, vyplňte pouze v případě, že zákazník níže souhlasí se zpracováním osobních údajů v rámci níže vymezeného účelu

2.

(dále „Zákazník“)
Identifikace správce osobních údajů
Irongate s.r.o., IČO: 247 26 877, se sídlem Severní I 2908/14, Praha 4, PSČ 141 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 169223.
SOUHLAS

1.

Účel souhlasu
Tento souhlas udílí Zákazník v rámci níže uvedených účelů proto, aby Společnost mohla
zpracovávat jeho osobní údaje v rámci své činnosti.
V rámci tohoto souhlasu Zákazník stvrzuje, že byl seznámen se základními právy týkajícími
se ochrany jeho osobních údajů, vymezení jednotlivých osobních údajů, jejich klasifikací a
způsoby, jakými s nimi Společnost nakládá a tyto jsou uvedeny podrobně v tzv. Informačním
memorandu.

2.

Účel zpracování osobních údajů
Zákazník tímto udílí Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů pro následující
účely, a to*při udělení souhlasu pro daný účel Zákazník zaškrtne křížkem příslušné políčko:
i.
☐ zpracování osobních údajů za účelem propagace Společnosti e-mailem,
v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa;
ii.
☐ zpracování osobních údajů za účelem propagace Společnosti telefonicky,
v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo;
iii.
☐ zpracování osobních údajů za účelem propagace Společnosti dopisem či
tištěným materiálem, v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa;
Účel „propagace“ je blíže vymezen v tzv. Informačním memorandu, pro účely tohoto
souhlasu Zákazník prohlašuje, že je srozuměn s tím, že propagací se rozumí zejména jeho
informování o změnách v nabídce poskytovaných služeb, slevových akcích Společností a
jiných obchodních sdělení.

3.

Doba zpracování osobních údajů
Společnost informuje Zákazníka, a ten bere na vědomí a souhlasí, že jeho osobní údaje
budou uchovávány maximálně po dobu 5 let nebo kratší, pokud si to vyžádá platný právní
předpis. Po uplynutí lhůty pro oprávněné zpracovávání jeho osobních údajů Společností, ať
už z důvodu vypršení lhůty stanovené tímto souhlasem, nebo z příslušného právního
předpisu, Společnost dané osobní údaje vymaže.

4.

Zpracování osobních údajů
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že k poskytnutým osobním údajům mají přístup
určení zaměstnanci Společnosti a Zpracovatelé, kteří jsou uvedeni v rámci přehledu
Informačního memoranda.

5.

Změna osobních údajů
Zákazník může změnu poskytnutých osobních údajů oznámit kontaktní osobě, určené
spravovat agendu ochrany osobních informací, či využít svých dalších práv dle Informačního
memoranda. Spojení na tuto kontaktní osobu je veřejně dostupné na webových stránkách
Společnosti.

6.

Odvolání souhlasu s poskytnutím osobních údajů
Zákazník je tímto informován, že má právo tento souhlas kdykoli odvolat, avšak odvolání se
nevztahuje na osobní údaje zpracovávané Společností na základě jiného titulu, zejména
v rámci účelu plnění případného smluvního vztahu nebo ze příslušných právních předpisů,
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ačkoli Společnost okamžikem odvolání tohoto souhlasu přestává být oprávněn tyto osobní
údaje zpracovávat za účely tímto souhlasem vymezenými.
7.

Informační sdělení
Zákazník bere na vědomí, že Společnost se zavázala přiměřeným a odpovídajícím
způsobem chránit osobní údaje Zákazníka, a přijala za tím účelem opatření blíže popsaná
ve své interní směrnici pro ochranu osobních údajů jakož i Informačního memoranda.

8.

Prohlášení o souhlasu
Zákazník výslovně prohlašuje, že tento souhlas je:
i.
svobodný, tedy nebyl uzavřen pod nátlakem ani v tísni;
iv.
konkrétní, tedy obsahuje jasně vymezené účely zpracování osobních údajů, kterým
Zákazník porozuměl;
v.
informovaný, tedy že se Zákazník seznámil s plným textem tohoto souhlasu
a porozuměl mu.
Zákazník potvrzuje, že osobní údaje poskytnuté Společnosti jsou pravdivé a přesné.
Zákazník souhlasí s tím, aby Společnost zpracovávala poskytnuté osobní údaje pouze
v rozsahu a za účelem uvedeným v tomto souhlasu, ve smyslu výše uvedeného.
Zákazník bere na vědomí, že jednotlivá jeho práva týkající se ochrany jeho osobních údajů,
včetně jednotlivých postupů jejich uplatnění jsou uvedena v tzv. Informačním memorandu,
které je uvedeno na webové stránce Společnosti, a to http://pragnet.cz/stavajici-klienti/kestazeni/informacni-memorandum/
Po seznámení se a porozumění textu Zákazník podpisem stvrzuje svůj souhlas s tím, aby
Společnost zpracovávala jeho osobní údaje ve smyslu tohoto souhlasu.

V ________________ dne ___/____/_______
Podpis Zákazníka

_____________________
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