Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely
Já,
jméno:………………………………
příjmení:…………………………….
bydliště:…………………………….
e-mail:……………………………….
tímto uděluji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, souhlas se
zpracováním svých výše uvedených osobních údajů ze strany společnosti B.C.D.
Development s.r.o., IČO: 03233031, se sídlem Pražská 55, 254 01 Jílové u Prahy, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229058 (dále jen
„Společnost“), jakožto správci osobních údajů, a dalším společnostem tvořícím se
Společností koncern BCD Group, či jejím smluvním partnerům, a to pro marketingové účely,
zejména pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení týkajících se projektů
Společnosti, na mou uvedenou e-mailovou adresu.

Tímto dále beru na vědomí, že pokud požádám o informaci o zpracování svých
osobních údajů, je mi Společnost povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu
předat, přičemž obsahem bude sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních
údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, o době jejich uložení, povaze
automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže
jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je
zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, příjemci, případně kategoriích
příjemců.
K žádosti podle tohoto ustanovení mohu využít stejné kontaktní údaje jako pro
odvolání svého souhlasu, jež jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.
Dále beru na vědomí, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že Společnost
provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžu
a) požádat Společnost o vysvětlení,
b) požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav; zejména se může jednat
o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Bude-li výše popsaná žádost shledána oprávněnou, Společnost odstraní neprodleně
závadný stav. Dále mohu podat stížnost u dozorového úřadu.
Pokud by mi vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma,
postupovalo by se při uplatňování jejího nároku podle ust. § 12 občanského
zákoníku.

Došlo-li by při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem
u jejich správce nebo u jejich zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
Společnost je povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce o mé výše
uvedené žádosti a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To
neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
K žádosti podle tohoto ustanovení mohu využít stejné kontaktní údaje jako pro
odvolání svého souhlasu, jež jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.
Postup pro odvolání souhlasu uděleného tímto dokumentem
Pokud se rozhodnu odvolat svůj souhlas uvedený výše v tomto dokumentu, mohu tak
učinit dopisem adresovaným Společnosti případně prostřednictvím elektronické pošty
na adresu office@bcdgroup.cz. Společnost jej stejným způsobem vyrozumí o tom, že
mé odvolání bylo vzato na vědomí a že mé osobní údaje nebudou dále Společností
používány.

V Praze, dne ……………….…………
……………….…………

