
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů

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) (dále jen „GDPR“), tímto udělujete výslovný, 
informovaný a svobodný souhlas pro níže specifikovaného tipaře:

Jméno a příjmení tipaře / Společnost: 

IČO:    

 ________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

(„Tipař“)

se zpracováním následujících osobních údajů:

Jméno a příjmení: ______________________________________________________________________________________________________ 

Kontaktní adresa:  ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefonní číslo:  ______________________________________________________________________________________________________ 

Email:         ______________________________________________________________________________________________________ 

(„Osobní údaje“)

Účel zpracování

Tento souhlas udělujete ke zpracování Vašich Osobních údajů za účelem jejich předání Tipařem:

(i) společnosti Farming technology Slovakia invest, s.r.o., IČ: 08223246, sídlem Pražákovakova 1008/69, 639 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 112533.

(ii) společnostem ve skupině společnosti Collegas s.r.o.,

které budou Vaše Osobní údaje zpracovávat a uchovávat, aby Vás mohli kontaktovat s obchodními nabídkami.

Informace o Vašich právech

Podle GDPR máte právo:

(i) vzít souhlas kdykoli zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní adresu uvedenou níže;

(ii) požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, a žádat kopii těchto údajů;

(iii) vyžadovat přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování;(iv) 

požadovat výmaz osobních údajů; a/nebo

(v) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Doba zpracování

Vaše Osobní údaje budou zpracovávány po dobu tří (3) let od udělení tohoto souhlasu.

Odvolání souhlasu, uplatnění práv, stížností či jiných požadavků

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a požadovat výmaz poskytnutých Osobních údajů. Za tímto účelem můžete kontaktovat společnost Farming technology 
Slovakia invest, s.r.o. a to například elektronicky na emailovou adresu info@farmingsk.cz nebo písemně na adresu Pražákova 1008/69, 639 00 Brno. Na těchto 
kontaktních adresách můžete rovněž požádat o další informace či uplatnit svá práva podle GDPR.

V ______________________________ dne ______________________

   _____________________________________       
(podpis osoby udělující souhlas)


	tipar_jmeno: 
	tipar_ico: 
	jmeno_t: 
	adresa_t: 
	tel_t: 
	email_t: 
	misto_t: 
	datum_t: 


