
 
 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Já, níže podepsaný/á …………………, datem narození …………………, trvale bytem 

…………………, 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) tímto dávám 

 

souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

správci osobních údajů, kterým je společnost Ing. David Jiřík - TORON, se sídlem Babákova 

2151/4,148 00, Praha 4 – Chodov, IČO 88653340, zapsaná u Městského úřadu části Praha 

11 – Živnostenský odbor Vidimova 1325/2, 149 41 Praha 4,  č.j MCP11/12/016673 (dále jen 

správce), 

 

 

aby zpracovával mé následující osobní údaje: 

 

❏ Identifikační údaje: 

❏ jméno a příjmení 

❏ Kontaktní údaje: 

❏ adresa 

❏ e-mail 

❏ telefonní číslo 

❏ Informace o používání výrobků a služeb 

❏ Informace z osobní, telefonické nebo elektronické komunikace 

 

které jsou nutné k následujícím účelům, které může realizovat správce nebo jím pověřené 

osoby: 

 

❏ zasílání obchodních nabídek e-mailem  

❏ zasílání informací o akcích pořádaných správcem e-mailem 

❏ vystavení fotografie na webových stránkách správce 

❏ zařazení osobních údajů do klientské databáze  

 

Souhlas je udělen na dobu určitou. Osobní údaje budou správcem nebo jím pověřenými 

osobami zpracovávány po dobu 10 let. 

 

 

Zpracování osobních údajů provádí správce 

 

 



1 

 

Souhlas s výše uvedeným zpracováním je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán. Souhlas 

je možné odvolat: 

 

- vyplněním formuláře Odvolání souhlasu a jeho zasláním na uvedenou adresu 

správce: info@toron.cz 

 

Potvrzují, že jsem se seznámil/a se Zásadami o ochraně osobních údajů/Informační listinou 

o zpracování osobních údajů. 

 

Potvrzují, že údaje, které jsem poskytl/a, jsou přesné, úplné a pravdivé. 

 

Potvrzují, že jsem si vědom/a, že mám následující práva: 

- kdykoliv souhlas odvolat, 

- požadovat po správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou předmětem zpracování, 

- požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si u správce přístup k mým osobním údajům zpracovávaným správcem, 

- vyžádat si u správce aktualizace nebo opravy mých osobních údajů zpracovávaných 

správcem, 

- požadovat výmaz mých osobních údajů zpracovávaných správcem, 

- obrátit se na správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností 

o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů. 

 

 

V …………………, dne …………………. 


