
SOUHLAS SE ZPRAVOCÁNÍM OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

jméno a příjmení
název společnosti
adresa
email
telefonní číslo
identifikační údaje společnosti
platební údaje
přístupové údaje k serverům, emailu a webu
případně další údaje k vyhotovení práce

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba
společnosti ProCreators s.r.o., se sídlem Spálená 480/1, Trnitá (Brno-
střed), 602 00 Brno, IČ: 07150067, vedeném u Krajského soudu v Brně,
spisová značka C 106461/KSBR (dále jen "Správce"), aby ve smyslu
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o
zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené
osoby: 

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné
zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za
účelem plnění zákonných povinností v oblasti vedení učetnictví, v oblasti
daní, nebo jak to vyžadují jiné platné zákony a předpisy, nebo
požadované jakýmkoli soudním procesem nebo vládní agenturou,
komunikaci se zákazníky, včetně zasílání informací o aktuálních službách
a produktech, aktualizaci obchodních podmínek a pro marketingové a
propagační účely, zaslání odpovědi na dotaz uživatelů internetových
stránek, analytiku návštěvnosti internetových stránek za účelem zlepšení
služeb a jejich nabídky, marketingové oslovení prostřednictvím
elektronického kontaktu, pro zpracování transakcí, cílení potenciálních
zákazníků formou online reklamy. Pro lepší cílení reklamy a optimalizace
webových stránek využívá Společnost informace o aktivitě uživatelů na
webových stránkách. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po
dobu 3 let. 



ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytovatel webhostingu
registrátor domény
google LLC
facebook Inc.

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj
výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít
kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na osobniudaje@jelldoy.com
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje
mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

PRÁVA NA OPRAVU, ZAPOMNĚNÍ A
PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM DOTČENÉ

OSOBY

vzít souhlas kdykoliv zpět,
vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo
opravit,
požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se
zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro
ochranu osobních údajů.

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů
má dotčená osoba právo:


