PLATEBNÍ SLUŽBY MALÉHO ROZSAHU
Poskytovatel: Ing. Zdenko Janoško, IČ 761 67 003
Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů
Klient: ……………………………………………,

Rámcová smlouva č. ………………….

1. Souhlasím se zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých v Rámcové smlouvě poskytovateli,
které poskytuji za účelem plnění smluvního vztahu, plnění zákonných povinností a
oprávněných zájmů poskytovatele z toho vyplývajících v rozsahu osobních údajů uvedených
v této smlouvě, tedy:









jméno a příjmení, titul
pohlaví
datum narození, místo narození
rodné číslo
číslo dokladu totožnosti a údaje o jeho vydání a platnosti
poštovní adresa,
emailová adresa,
telefonický kontakt.

2. Souhlasím se zpracováním shora uvedených osobních údajů poskytovatelem na dobu trvání závazků
vyplývajících z Rámcové smlouvy a dobu 5 let ode dne ukončení veškerých závazků vyplývajících
z Rámcové smlouvy.
3. Prohlašuji, že jsem seznámen v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále
jen „Nařízení”), že:









osobní údaje budou zpracovány na základě mého níže vyjádřeného svobodného souhlasu, a to za
uvedených podmínek,
důvodem poskytnutí osobních údajů je uzavření Rámcové smlouvy a její plnění, což by bez
poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
osobní údaje mohou být zpracovávány systematicky, a to manuálně nebo automatizovaně nebo
jinými prostředky prostřednictvím informačního systému,
při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k
profilování,
poskytovatel jako správce osobních údajů nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů,
nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění
povinností ve smyslu Nařízení,
poskytovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo
jiným třetím osobám. V případě předání osobních údajů třetím osobám při plnění zákonné
povinnosti se jedná o předání osobních údajů dozorujícímu orgánu poskytovatele, kterým je
Česká národní banka Praha, případně Ministerstvo financí ČR
mám právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od
poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, a vznést námitku proti zpracování, mám právo na přenositelnost těchto údajů
k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů pokud
poskytovatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

……………………………….
Souhlasím, podpis klienta, dne:

