
Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen 

„Nařízení“)

Já, ………………………………………………………………………………….

nar. ……………………………………………. / IČ ………………………….

adresa ……………………………………………………………………………

(jako „subjekt údajů“)

prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v poučení 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V CIUR a.s., jakož i s Přílohou č. 1 Rozsah 

zpracovávaných osobních údajů a Přílohou č. 2 Zpracovatelé osobních údajů

a na základě toho

s o u h l a s í m

s tím, aby správce, kterým je CIUR a.s. se sídlem Malé náměstí 142/2, 110 00  Praha 1, IČ 40612724, 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 819

zpracovával mé osobní údaje v rozsahu: 

 jméno a příjmení

 adresa

 dodací adresa

 telefon

 e-mailová adresa

 u zákazníka podnikatele IČ a DIČ

 dynamická IP adresa užívaného počítače

 soubory cookies

k těmto účelům, po uvedenou dobu a za podmínek v části 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ V CIUR a.s. uvedených:

- Marketingový účel – zasílání reklamních e-mailů k nabízení produktů a služeb CIUR a.s. po 

dobu 3 let;

- Marketingový účel – poskytnutí osobních údajů za účelem zasílání e-mailových newsletterů 

k nabízení produktů a služeb této firmy po dobu 3 let;

- Marketingový účel – sdílení informací v rámci obchodní skupiny CIUR a.s., tedy mezi CIUR 

a.s., CIUR SK, s.r.o. a CIUR (UK) Ltd. po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem;

- Marketingový účel – výzkum trhu po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem

- Marketingový účel cookies – personalizace reklamy CIUR a.s. po dobu 1 roku od posledního 

využití cookies;

- Marketingový účel cookies – analýza návštěvnosti webových stránek CIUR a.s. po dobu 1 

roku od posledního využití cookies.

S ohledem na zpracování osobních údajů mám práva v souladu s čl. 15-20 Nařízení, tedy právo na 

přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování a právo 



na přenositelnost osobních údajů k jinému správci. 

Při zpracování mých osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani 

k profilování.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje jsou uvedené 

v INFORMACI.

Správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele uvedené v Příloze č. 2 k INFORMACI. 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci či jiným, než 

v INFORMACI v Příloze č. 2 uvedeným osobám.

Mám právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. 

Mám právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, mám-li za to, že správce při 

zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Prohlašuji, že uděluji souhlas pro celý rozsah zpracovávaného osobního údaje a pro všechny shora 

uvedené účely a jim příslušný rozsah a to takto
1:

- souhlasím / nesouhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingový účel – zasílání 

reklamních e-mailů k nabízení produktů a služeb CIUR a.s. po dobu 3 let;

- souhlasím / nesouhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingový účel – poskytnutí 

osobních údajů za účelem zasílání e-mailových newsletterů k nabízení produktů a služeb této 

firmy po dobu 3 let;

- souhlasím / nesouhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingový účel – sdílení 

informací v rámci obchodní skupiny CIUR a.s., tedy mezi CIUR a.s., CIUR SK, s.r.o. a CIUR (UK) 

Ltd. po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem;

- souhlasím / nesouhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingový účel – výzkum 

trhu po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem;

- souhlasím / nesouhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingový účel –

personalizace reklamy CIUR a.s. po dobu 1 roku od posledního využití cookies;

- souhlasím / nesouhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingový účel – analýza 

návštěvnosti webových stránek CIUR a.s. po dobu 1 roku od posledního využití cookies.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně 

a informovaně po seznámení s informacemi o zpracování osobních údajů.

Jsem srozuměn/a s tím, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat a to i částečně, s ohledem na 

zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely.

V …………………………………… dne …………………………….

   ---------------------------------

                                                                                                             [jméno, příjmení]

                                                            
1 Nehodící se škrtněte




