Souhlas se zpracováním osobních údajů
1/
Tímto Vy jako zákazník udělujete souhlas firmě JB gastro obaly a hygiena, Jitka Benešová,
se sídlem: Nemocniční 615/11, 190 00 Praha 9 - Vysočany , IČ: 04540981, zapsané v živnostenském rejstříku
ÚMČ Praha 9, e-mail:jb.obchod@seznam.cz, tel: + 420 606 044 425 (dále jen „Firma“), který jste s naší
firmou uzavřel příslušnou smlouvu o dodávkách služeb (dále jen „Smlouva“) udělujete nám tímto souhlas,
abychom zpracovávali tyto Vaše osobní údaje:
- Jméno a příjmení / název společnosti
-

Datum narození/IČO/DIČ
E-mail
Telefonní číslo
Adresa

2/
Zákazník tímto souhlasí, aby jeho výše uvedené osobní údaje a veškeré další informací
týkající se jeho osoby byl y Firmou zpracovávány, shromažďovány a uchovávány za účelem:
- jednání ve věci uzavření Smlouvy,
- pnění práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu založeného Smlouvou,
- uplatňování a správu nároků plynoucích ze Smlouvy,
- správu Smlouvy,
- nabízení a poskytování doplňkových služeb souvisejících se Smlouvou klientovi,
-

dalšího nabízení obchodu a služeb klientovi,
ochrany práv a právem chráněných zájmů Firmy.

3/
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány a uchovány v listinné i elektronické podobě.
Zákazník souhlasí, aby Firma zpracovávala jeho osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem,
v listinné nebo elektronické podobě. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že jeho identifikační údaje budou
vedeny v informačních systémech Firmy společně s vešker ými údaji a informacemi o jeho osobě, které Firma
získá od zákazníka. Zpracování osobních údajů je prováděno Firmou, osobní údaje však pro Firmu provádět
i poskytovatelé zpracovatelských soft warů a aplikací, jejichž služby může Správce využívat.
4/
Uvedené údaje budou Správcem zpracován y po dobu smluvního vztahu založeného Smlouvou
a na dobu dalších 5 let od ukončení smluvního vztahu.
5/
S výše uvedeným zpracováním uděluje zákazník podpisem tohoto dokumentu svůj výslovn ý
souhlas. Za souhlas je považováno také akceptování obchodních podmínek Firmy.
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu Firmy.
4/

Vezměte na vědomí, že podle GDPR máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní data zpracovávám,
- požadovat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
-

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat od nás výmaz osobních údajů.

5/
V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo obrátit se na nás nebo
na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem.

V Praze dne:
Údaje a podpis zákazníka

