
Souhlas se zpracováním osobních údajů Nabyvatele

Já, níže podepsaný,

__________________________________________, r.č..____________________________________

bytem_________________________________________________

(dále jako „nabyvatel“)

tímto prohlašuji, že podpisem tohoto souhlasu dávám společnosti NWD Group a.s., IČ 05323134, se
sídlem Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00 (dále jen „Emitent“) souhlas ke zpracování svých
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a svého rodného čísla
ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a se zasíláním obchodních sdělení subjektu
údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informací společnosti, a to vše za následujících podmínek:

- ,zpracování osobních údajů bude prováděno za účelem zasílání obchodních nabídek, a to i
prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti (v tomto případě do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci
informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány);

- souhlas ke zpracování údajů se vztahuje k následujícím osobním údajům: jméno, příjmení, rodné
číslo, datum narození, telefonní číslo, bankovní spojení;

- souhlas ke zpracování údajů je dán na období 10 let ode dne podpisu tohoto souhlasu;

- ke zpracování bude docházet automatizovaným způsobem i manuálně;

Beru na vědomí, že pokud se domnívám, že Emitent provádí zpracování mých osobních údajů, které
je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat Emitenta o
vysvětlení nebo požadovat, aby Emitent odstranil takto vzniklý stav. Nabyvatel se může rovněž
obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě protiprávního
stavu. Požádám-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mi Emitent jako správce za
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace povinen tuto informaci
bez zbytečného odkladu předat, přičemž obsahem této informace je vždy sdělení o:

a) účelu zpracování osobních údajů,

b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně
veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na
základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a
oprávněných zájmů subjektu údajů,

d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

Beru na vědomí, že tento souhlas jsem oprávněn kdykoli odvolat.

.

V __________________ dne _________________

____________________________________



podpis Nabyvatele


