SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PFP s.r.o.
Sídlo:
Frýdlantská 210/12, 460 01 Liberec
IČO:
25 91 81 84
zápis v OR:
vedeno u KOS Ústí nad Labem oddíl C, vložka 17808
zápis do registru ČNB:
pod číslem: 014065PA
(dále jen „Správce“)

Pověřenec Správce pro ochranu osobních údajů:
aktuální kontaktní informace Pověřence jsou dostupné na webové stránce
https://www.suri.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju
Vyplněním formuláře se svými osobními údaji a zaškrtnutím příslušného políčka,
kterým potvrzuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, uděluji Správci
souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen „osobní údaje“).
Souhlas uděluji ke zpracování těchto osobních údajů:
-

Jméno

-

Příjmení

-

e-mailová adresa

-

telefonní číslo

Souhlas uděluji za účelem předání těchto informací společnostem: RENOMIA, a. s.,
IČ: 48391301, se sídlem Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno, a RENOMIA BENEFIT
a.s., IČ: 03149013, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to

za účelem mého kontaktování s nabídkami služeb (zejména pojistné produkty), které
se vztahují k mnou vyplněnému formuláři na webových stránkách Správce a zasílání
obchodních sdělení (informace o nových produktech, slevách atp.).
Souhlas s předáváním údajů shora uvedeným společnostem uděluji na dobu, po
kterou potrvá můj smluvní vztah ke Správci. Jsem si vědom, že tyto společnosti
mohou mé osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení mé osobě
zpracovávat i poté, co můj smluvní vztah ke Správci skončí, nejdéle však po dobu
dalších 2 let.
Souhlas uděluji dobrovolně a bezplatně. Jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu
kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů
založeného na souhlasu, který byl dán před odvoláním (odvolání nemá zpětný
účinek). Odvolání lze učinit jednostranným prohlášením vůči Správci. Pokud souhlas
odvolám, mohu požadovat, aby Správce údaje vymazal.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat výhradně pro svou potřebu a nebudou bez
mého souhlasu předány dalším osobám, které v tomto souhlasu nejsou uvedeny,
s výjimkou osob, které Správce pověřuje zpracováním osobních údajů jako své
zpracovatele na základě písemné zpracovatelské smlouvy (například poskytovatel IT
služeb Správce apod.). O tom, komu a v jakém rozsahu jsou informace předávány, se
subjekt údajů dozví z informace, kterou mu individuálně předá (zašle) Správce.
Jsem si vědom/a, že osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem přímého
marketingu (zasílání obchodních sdělení) a mohu být na jejich základě subjektem
profilování, tedy hodnocení osobních údajů za účelem odhadu mých preferencí
a zájmů, aby mi mohl Správce nabízet produkty pro mě relevantní, nebudu však
subjektem automatického rozhodování.
Souhlasím, aby osobní údaje byly zpracovávány elektronicky i manuálně, tedy
automatizovaně i neautomatizovaně.
Jsem si vědom/a svého práva na přístup k osobním údajům. Mohu po Správci
požadovat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů,
případných příjemcích osobních údajů či plánované době, po kterou budou osobní
údaje uloženy.
Jsem si vědom/a svého práva na opravu nepřesných osobních údajů, případně na
doplnění neúplných osobních údajů. Jsem si vědom/a též svého práva na výmaz či
omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených právními předpisy.

Jsem si vědom/a svého práva požadovat, aby mi Správce poskytl ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu osobní údaje, které jsou
zpracovávány, a případně tyto předal jinému správci, kterého určím.
Jsem si vědom/a svého práva podat v případě podezření na nezákonný postup
Správce při zpracování osobních údajů podnět/stížnost Úřadu pro ochranu osobních
údajů (www.uoou.cz).

