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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti HYSPERIA
GROUP, s.r.o., se sídlem 1. máje 71, 664 84 zastávka, IČ: 07102763, zapsané ve veřejném
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. značka C 112241 (dále jen „Správce“), aby ve
smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních
údajů“) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“
zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:
•

• jméno a příjmení, popř. obchodní firma

•

• adresa bydliště nebo sídla společnosti

•

• e-mail

•

• telefonní číslo

Vámi uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem Vaší poptávky. Tyto údaje budou
správcem a provozovatelem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu nebo do
odvolání souhlasu.

Zpracování osobních údajů
Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše
uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo zasláním
dopisu na kontaktní údaje společnosti 1. Máje 71, 664 84 Zastávka, info@hysperiagroup.cz
Zpracování osobních údajů je prováděno správcem a provozovatelem.

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené
osoby
Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba
právo:
•
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
•

• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

•

• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

•

• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

•

• požadovat po nás výmaz 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.
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