SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění
pozdějších přepisů, a podle čl. 28 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (dále také jen jako „GDPR“)
1. Souhlasím s tím, aby mi společnost (dále jen „správce“)
Iveco Czech Republic, a. s., IČ: 48171131, se sídlem Dobrovského 74, Pražské
Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka 936
zasílala informace a obchodní sdělení, tj. zejména informace týkající se nabízení výrobků či
služeb správce, reklamy či vybízející k návštěvě internetových stránek správce či informace
určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image správce (dále jen „obchodní
sdělení“).
2. V souladu s čl. 7 GDPR tímto výslovně uděluji výše uvedené společnosti, jakožto správci
osobních údajů, svůj dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro
zasílání obchodních sdělení, a to pro účely jejich zařazení do příslušné marketingové databáze
a pro účely zasílání takovýchto obchodních sdělení. V souladu s předchozí větou budou
zpracovány tyto osobní údaje:
-

jméno a příjmení
název podnikatelského subjektu
IČO
adresa elektronické pošty (email)
telefonní číslo

3. Souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů
uděluji dobrovolně, a to na dobu neurčitou. Zároveň beru na vědomí, že mám právo tento
souhlas kdykoli bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím komunikačních prostředků na
webových stránkách příslušného správce, či prostřednictvím emailu uvedeného v příslušném
obchodním sdělení.
4. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem
avšak nebude docházet k profilování.
5. Osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu nebudou poskytnuty ani předány
žádné třetí straně vyjma smluvních zpracovatelů zajišťujících pro správce přípravu a rozesílání
obchodních sdělení. Jejich seznam je k dispozici na základě žádosti uplatněné u správce.
6. Beru na vědomí, že udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním
obchodních sdělení v celém svém rozsahu není podmínkou, která by sama o sobě
znemožňovala provedení registrace, poskytnutí zboží nebo služby.
7. Beru na vědomí, že mám právo po správci osobních údajů požadovat:
-

informaci, zda správce mé osobní údaje zpracovává, a pokud ano, v jakém rozsahu
přístup k mým osobním údajům, které správce zpracovává, včetně poskytnutí jejich
kopie
opravu nepřesných údajů, které se mě týkají
výmaz osobních údajů, které se mě týkají, z důvodů stanovených v čl. 17 GDPR
omezení zpracování osobních údajů, které se mě týkají, z důvodů stanovených v čl.
18 GDPR

-

získat osobní údaje, které se mě týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu

a dále také mohu vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů (a zasílání
obchodních sdělení) a v případě, že se domnívám, že byly mé osobní údaje zpracovány
v rozporu s právními předpisy, podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu na ochranu
osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika).
Veškerá svá práva je možné uplatnit písemně na shora uvedené adrese příslušného
správce či elektronicky na adrese uvedené na webové stránce správce.

