Souhlas se zpracováním osobních údajů
„Subjekt údajů“:
Jméno a příjmení…………………….. datum narození:…………………RČ/IČO:…………………………..
Adresa:……………………………………………..Telefon:…………………….Mail:…………………………
uděluje tímto společnosti Společnost BANADOR, s. r. o., se sídlem č. ev. 509, 664 34 Jinačovice, IČO: 269
26 181, spisová značka C 45875 vedená u Krajského soudu v Brně jako správci osobních údajů (dále jen
„Správce“) tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), souhlas se zpracováním osobních
údajů (dále jen „Souhlas“) za níže uvedených podmínek:
• Souhlas je udělen v rozsahu nezbytném
1) pro zasílání obchodních sdělení
• Dle ust. § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech Subjekt údajů
souhlasí, aby Správce využíval jeho rodné číslo pro shora uvedené účely. Subjekt údajů neudělí souhlas
přeškrtnutím tohoto odstavce.
• Subjekt údajů souhlasí, aby za shora uvedeným účelem Správce předal poskytnuté osobní údaje společnosti
HOXTER, a. s. Subjekt údajů neudělí souhlas přeškrtnutím tohoto odstavce.
• Souhlas je udělen na dobu určitou 10 let. Subjekt údajů má právo odvolat kdykoliv udělený souhlas se
zpracováním svých osobních údajů či výslovný souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů,
aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Formulář
k odvolání souhlasu je přístupný na www.banador.cz/gdpr.
• Kontaktní údaje Správce pro zpracování osobních údajů jsou:
1) Alena Křečková, 530 332 233, gdpr@banador.cz
2) Marta Schneiderová, 530 332 228, gdpr@banador.cz
3) Klára Dvořáčková, 530 332 228, gdpr@banador.cz
• Subjekt údajů výslovně prohlašuje, že shora uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé, že je Správci
poskytuje zcela dobrovolně, že porozuměl Informacím o zpracování osobních údajů dle čl. 13 Nařízení, které
má k dispozici a o kterém byl Správcem řádně poučen (tvoří zadní stranu „Souhlasu“) a že je svéprávný
k tomu právnímu jednání.

V …………………………. dne …………

……………………………..
Subjekt údajů
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