Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsaný/á …………………………………………….…….…………………………………………………, nar. ……………………………………………….,
bytem ………………………………………………………………… dávám tímto společnosti ZFP Gold, a.s., se sídlem náměstí T. G. Masaryka
3048/10a, 690 02 Břeclav, IČ: 049 96 399, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7526 (dále též
„správce“) výslovný a bezvýhradný souhlas ke zpracování mých osobních údajů ve smyslu § 84 a násl. z. č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu přímo použitelných právních předpisů
EU /Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen jako „GDPR“) a dalších právních předpisů k ochraně
osobních údajů:
ke 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 s pořízením obrazových a případně zvukových záznamů (fotografií a videí)
zachycujících mou podobu a můj projev a k následnému uchovávání a užití včetně rozšiřování takto pořízených
obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznamy“), zejména ke 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. Souhlasím s užitím těchto pořízených záznamů, ať už v podobě hmotné či
digitalizované (nehmotné).

K uvedení či jinému 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 ke zveřejnění seznamu nejlepších obchodníků činných pro správce, to vše v rámci obchodní skupiny
podnikající pod značkou ZFP.

Prohlašuji, že jsem byl/a správcem informován/a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

o tom, že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné,
o tom, že mohu shora uvedený souhlas kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu správce:
……………………………………………………………., popř. písemně prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu sídla správce,
o tom, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu s GDPR a právními předpisy na ochranu osobních údajů,
a to pouze k účelům, pro které jsem souhlas udělil/a,
o tom, že mé osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu trvání účelu, pro který je
tento souhlas udělen, nejdéle však do doby jeho odvolání,
o tom, že mé osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci správce,
o tom, že správce může mé osobní údaje dále předávat zpracovatelům osobních údajů, kteří mohou mé osobní
údaje zpracovávat též prostřednictvím jejich zaměstnanců,
o mém právu přístupu k osobním údajům a právu na opravu, výmaz, případně omezení zpracování osobních údajů,
o mém právu a přenositelnost osobních údajů,
o mém právu podat stížnost u dozorového úřadu,
o tom, že mé osobní údaje mohou být předány do jiného členského státu Evropské unie, zejména na Slovensko,
o mém právu požádat správce o informaci o zpracování mých osobních údajů a o povinnosti správce mi tuto
informaci bez zbytečného odkladu sdělit,
o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo jiný zpracovatel provádí zpracování osobních údajů
v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce nebo jiného zpracovatele o vysvětlení, nebo
mohu požadovat, aby správce nebo jiný zpracovatel odstranil takto vzniklý stav,
o tom, že správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů,
o tom, že bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování a ochrany
osobních údajů dostupném na www.zfp-gold.cz.

Prohlašuji, že jsem si tento souhlas přečetl/a, že s jeho obsahem souhlasím a že je projevem mojí pravé a svobodné vůle.

V …………………………………… dne ……………………………….

………………………………………………………………….
Podpis subjektu údajů

