Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Jméno a příjmení………………………………………………………..…………………….……Narozen/á……………………………..
Trvalé bydliště………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
(dále jen „Subjekt údajů“)
1. Subjekt údajů uděluje tímto souhlas společnosti iBilionaire, s.r.o. , adresou V Zátiší 810/1, 709
00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ:03461211, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 60141 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů (dále jen „Evropské nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje Subjektu údajů:
●
●
●
●
●
●
●

jméno a příjmení
rodné číslo
adresu trvalého bydliště
kontaktní adresu
číslo občanského průkazu
e-mailovou adresu
telefonní číslo

2. Subjekt údajů souhlasí se zpracováním jeho jména a příjmení, rodného číslo, číslo občanského
průkazu, adresy trvalého bydliště a kontaktní adresy za účelem identifikace a ověření Subjektu
údajů. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 2 let.
3. Subjekt údajů souhlasí se zpracováním jeho telefonního čísla a emailové adresy za účelem
zaslání výpisu hodnoty účtu. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 2 let.
4. S výše uvedeným zpracováním uděluje Subjekt údajů svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít
kdykoliv zpět a to zasláním emailu na emailovou adresu info@ibil.cz
5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Účetní Jana Valová, adresou Jiřího Herolda 1557/12, 700 30 Ostrava-Bělský Les, IČ: 06164579
Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*,
že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
V ………………………………… dne …………………………
Subjekt údajů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle článku 2.

…………………………………..
podpis Subjektu údajů
V ………………………………… dne …………………………
Subjekt údajů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle článku 3.

…………………………………..
podpis Subjektu údajů

iBilionaire s.r.o. vedená u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 60141, IČ:03461211, www.ibil.cz, info@ibil.cz , V Zátiší 810/1, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava

* Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen
„Nařízení“), informuje, že:
●

osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to
za výše uvedených podmínek,

●

důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů vyjmenovaných ve článku 2 je nutnost
těchto údajů k identifikace a ověření Subjektu údajů, což by bez poskytnutí těchto údajů
nebylo možné,

●

důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů vyjmenovaných ve článku 3 je nutnost
těchto údajů k účelu zaslání výpisu hodnoty účtu, což by bez poskytnutí těchto údajů
nebylo možné,

●

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním
osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu
Nařízení,

●

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní
organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

●
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Subjekt údajů bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
požadovat vysvětlení ohledně zpracování svých osobních údajů,
vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se přímo na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
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