Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Tímto uděluji souhlas společnosti Ing. Ladislav Krulich - La Bohéme, se sídlem Závěrka 412/4, IČ: 16905865,
zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 47992 (dále jen „Správce“),
aby 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení” nebo „GDPR“) a zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) zpracovávala tyto mé osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- číslo cestovního pasu/ občanského průkazu
- konec platnosti cestovního pasu/ občanského průkazu
- telefonní číslo
- emailová adresa
- místo pobytu v cílové destinaci
- Adresa trvalého pobytu
2. Uvedené údaje budou zpracovány za účelem plnění objednané služby. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po
dobu až 5 let ode dne poskytnutí údajů, popř. od ukončení smluvního vztahu, pokud nenastane jiný důvod pro
jiný okamžik vymazání osobního údaje.
3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i externí
dodavatelé pracující dle pravidel GDPR.
5. Beru na vědomí, že podle výše uvedených právních předpisů mám právo:
-

vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Zpětvzetí
nezakládá automatický důvod pro likvidaci zpracovaných osobních údajů, tj. pokud existuje jiný důvod pro
jejich zpracování, popř. jestli jejich likvidací nedojde k nepřiměřenému poškození Správce. Odvoláním
souhlasu také není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho
odvoláním.

-

poskytnout Správci souhlas se zpracováním poskytovaných osobních údajů pro konkrétní účely,

-

na přístup k osobním údajům, tj. požadovat od Správce informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,

-

na opravu a výmaz osobních údajů Správcem,

-

na omezení zpracování osobních údajů Správcem,

-

na přenositelnost osobních údajů vedených Správcem,

-

vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce,

-

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na
Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V ………..............……….. dne ……………………

__________________________ (podpis)

Ing. Ladislav Krulich - La-Bohéme
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