
                                                                  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SUBJEKT údajů (jméno, příjmení, titul) dat. nar. adresa

SOUHLASÍ
                                                                                  se zpracováním svého osobního údaje/osobních údajů, a to: 

OSOBNÍ ÚDAJ/E:
a) indentifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, akademický
     titul, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa
     trvalého bydliště, příp. kontaktní nebo doručovací adresa,
     místo a stát narození, státní příslušnost
b) elektronické kontaktní údaje: telefonní číslo, mobilní číslo,
     e-mailová adresa, ID datové schránky
c) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo 
     bankovního účtu, členské/evidenční číslo, číslo BJ/NP, SIPO,
     údaje na měřících zařízeních atd.

SPRÁVCEM osobních údaj je (název) IČ/DIČ sídlo

ZPRACOVATELEM osobních údajů je (název) IČ/DIČ sídlo

JUDr. Ing. Věra Nováková CZ7652030661 T.G. Masaryka 108, Kladno

3. telefonní kontakt a e-mail po dobu 10-ti let

1. SUBJEKT údajů je oprávněn kdykoli svůj souhlas odvolat osobně v sídle, nebo v provozovně zpracovatele  na adrese  
    Dlouhá 33, Areál bývalého pivovaru, Kročehlavy, Kladno, o čemž byl poučen před udělením tohoto souhlasu.
2. SUBJEkT údajů může požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, požadovat vysvětlení ohledně
    zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k osobním údajům a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu a požadovat
    výmaz takových osobních údajů k nimž není oprávnění. Tato práva může vykonat osobně v sídle zpracovatele.
3. SUBJEKT údajů je oprávněn proti zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4. Osobní údaje poskytnuté tímto souhlasem jsou využívány výlučně k popsaným účelům a nejsou předávány ani 
    využívány ke komerčním nebo marketingovým účelům, které s výše uvedenými účely zpracování nesouvisí.

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s
nimiž má správce osobních údajů uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů prohlašuje, že si tento souhlas přečetl, porozuměl mu a obdržel jeho jedno vyhotovení.

V …............. dne …...................

       vlastnoruční podpis SUBJEKTU údajů

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ:

Dana Horníková 87429683 Pražská 635, Buštěhrad

DOBA ZPRACOVÁNÍ:
1. po dobu zprostředkování obchodu ke koupi, prodeji, nebo pronájmu bytové jednotky, nebo rodinného domu
2. po dobu archivace účetních dokladů zprostředkovatele

pro účel/y:

Ing. Adolf Cír 73746282 Milady Horákové 2063, 272 01 Kladno

koupě rodinného domu v Praze, Řepích

koupě rodinného domu v Praze, Řepích


