Souhlas se zpracováním osobních údajů
Udělujete tímto souhlas společnosti PROBUS spol. s r. o., IČ 458 03 307, se sídlem V jirchářích
1285/12, Nové Město, Praha 1, PSČ 110, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 10931 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 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 jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 jméno a příjmení, titul
 název společnosti,
 e-mail,
 telefonní číslo.
Jméno, příjmení, titul, název společnosti, telefonní číslo, email je možné zpracovat na základě Vámi
uděleného souhlasu, a to pro účely marketingových a obchodních sdělení naší společnosti (zboží,
služby, informace o aktuálních akcích atd.).
Zpracování osobních údajů je prováděno společností PROBUS spol. s r. o., tedy správcem osobních
údajů. Osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 poskytovatel webového rozhraní
 poskytovatel informačního systému
 poskytovatel marketingového softwaru
 poskytovatel aplikace
 případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,
které však v současné době společnost nevyužívá.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na adresu probus@kmotra.cz nebo
dopisu na kontaktní údaje společnosti PROBUS spol. s r. o., V jirchářích 1285/12, Nové Město, Praha
1, PSČ 110 00. Souhlas se zasíláním elektronických marketingových a obchodních sdělení správce lze
odvolat také kliknutím na odhlašovací odkaz v doručeném e-mailovém obchodním sdělení.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 vzít souhlas kdykoliv zpět,
 požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo
opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 na přenositelnost údajů,
 v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost
u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Prohlašujete, že jste byl seznámen, jakým způsobem jsou Správcem zpracovávány osobní údaje, což
je podrobně popsáno a vysvětleno v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je umístěn
na webových stránkách www.kmotra.cz.
Maximální doba uchování souhlasu se zpracováním osobních údajů je 10 let nebo do jeho odvolání.

