FACILITY MANAGEMENT
KOMPLETNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
______________________________________________________________________
Souhlas ke zpracování osobních údajů
Tímto uděluji souhlas Rado Invest, spol. s.r.o., IČO: 26748886 (dále jen „Společnost”), se sídlem
Tusarova 1384/25, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 26748886, (dále jen „Správce“), aby v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)
zpracovávalo tyto mé osobní údaje:
Osobní údaj
Účel zpracování

Dále beru na vědomí, že:
1. Výše uvedené osobní údaje bude společnost zpracovávat na dobu neurčitou.
2. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu na adresu společnost, popř. zasláním emailu na
emailovou adresu společnosti.
3. Společnost je oprávněno zpracovávat osobní údaje manuálně a automatizovaně rovněž
prostřednictvím určených zpracovatelů. Aktuální seznam zpracovatelů poskytne společnost na
vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným členům společnost či
zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.
4. Podle GDPR mám právo:
-

vzít souhlas kdykoliv zpět,

-

požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,

-

požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-

vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-

požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,

-

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

Prohlašuji, že jsem byl/-a poučen/-a o tom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je
zcela dobrovolné.
V ……………………… dne ……………………..

…………………………………………………………
jméno a příjmení hůlkovým písmem

…………………………………………………………
podpis
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