SOUHLAS
se zpracováním osobních údajů udělený dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

společnosti BEMETT investiční, a.s., IČ 24181790, sídlem Jeremiášova 2722/2b, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem soudu v Praze, oddíl B, vložka 17652 (dále jen „Společnost“) tímto uděluji souhlas se zpracováním mých
osobních údajů, za podmínek dále uvedených (dále jen „Souhlas“).
Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Tento souhlas uděluji pro zpracování následujících kategorií osobních údajů:
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, EMAIL
(dále jen „Osobní údaje“).
Účel zpracování Osobních údajů:
Uvedené Osobní údaje mohou být zpracovávány výhradně za účelem marketingových, reklamních, a jiných sdělení, které se
týkají Společnosti.
Doba zpracování Osobních údajů:
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let. Po uplynutí této doby musí být Osobní údaje vymazány. Osobní údaje musí
být rovněž vymazány v případě odvolání tohoto Souhlasu.
Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů:
Tento Souhlas je možné kdykoli odvolat, a to zasláním dokumentu „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“, který
je k dispozici na webových stránkách Společnosti www.vasebyty.cz/o-nas/gdpr. Tento dokument není potřebné pro účely
odvolání souhlasu podepisovat, je-li odeslán z emailové adresy, která byly Společnosti poskytnuta a to na adresu
info@vasebyty.cz, jinak musí být podepsán a subjekt údajů musí svou osobu identifikovat, aby bylo možné ztotožnit osobu
odvolávající souhlas.
Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů založená na
Souhlasu před jeho odvoláním a zákonnost zpracování Osobních údajů pro jiný než výše uvedený účel a z jiného právního
důvodu, než je zpracování na základě tohoto souhlasu.

Subjekt údajů prohlašuje, že se seznámil/a s Informacemi o zpracování osobních údajů Společnosti a že si je vědom/a svých
práv souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.
Subjekt údajů prohlašuje, že bere na vědomí, že aktuální znění Informací o zpracování osobních údajů ve Společnosti je
k dispozici v sídle Společnosti (na shora uvedené adrese) a na webových stránkách www.vasebyty.cz/o-nas/gdpr.
V Praze dne

Podpis:
Jméno a příjmení:
Email:

________________________

