ODVOLÁNÍ

souhlasu se zpracováním osobních údajů a/nebo zasíláním obchodních sdělení
(Níže, prosím, vyplňte všechny požadované údaje. Úplné vyplnění všech požadovaných údajů slouží výhradně k přesné identifikaci, resp. odstranění pochybností při identifikaci
subjektu údajů správcem, vyplněné údaje nemohou být správcem použity pro žádný jiný účel zpracování).
Já, jméno: ……………………………………., příjmení: ………………………………………………………….., nar. (ddmmrrrr):………………………….., trvale bytem: ……………………………………………,
č.p.: ……..…………….…….….., obec: ………………..…………………..….………………………….., PSČ: ………………………,
ODVOLÁVÁM tímto společnosti ZFP Gold, a.s., se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav, IČ: 04996399, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
7625 (dále též „správce“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro níže uvedené účely zpracování:
(zde, prosím, označte, pro který účel zpracování odvoláváte souhlas se zpracováním)

zpracování mých osobních údajů ve smyslu § 84 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu GDPR, a to pořízení
obrazových a případně zvukových záznamů (fotografií a videí) zachycujících mou podobu a můj projev a následné uchovávání a užití včetně rozšiřování takto
pořízených obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznamy“), zejména zveřejnění záznamů v rámci marketingových či vzdělávacích prezentací správce v síti
internet, na sociálních sítích, v pravidelném oběžníků (GOLD NEWS) či v jiných marketingových prezentacích správce.
uvedení či jiné použití mého jména a příjmení a údajů o výsledcích mé obchodní činnosti v rámci zprostředkování produktů z obchodní nabídky správce
v marketingových či vzdělávacích prezentacích, v pravidelném oběžníku správce (GOLD NEWS) či zveřejnění seznamu nejlepších obchodníků činných pro správce,
to vše v rámci obchodní skupiny podnikající pod značkou ZFP.
aby správce dle § 7 odst. 2 z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů používal
mou e-mailovou adresu k zasílání obchodních sdělení správce, (označení tohoto účelu se považuje za vznesení námitky proti tomuto zpracování ve smyslu
příslušných právních předpisů a e-mailová adresa nebude nadále za tímto účelem zpracovávána);

jiné (uveďte konkrétní účel zpracování či jiný požadavek, pokud se odvolání týká např. jen některých osobních údajů, s jejichž zpracováním odvoláváte
souhlas apod.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že jsem byl/a správcem informován/a, že i po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů mohou být některé mé osobní údaje správcem nadále
zpracovávány, pokud pro takové zpracování existuje na základě příslušných právních předpisů jiný právní základ zpracování (zákonná nebo smluvní povinnost správce
či oprávněný zájem správce), a to v nezbytně nutném rozsahu po nezbytně nutnou dobu.
Prohlašuji, že toto odvolání souhlasu je projevem mojí pravé a svobodné vůle.

V ………………………….……. dne ……………………………..

………………………………………………………..
podpis

