
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MARKETINGEM  

 

Pokud souhlasíte, zaškrtněte prosím příslušné políčko: 
 

□ Souhlasím s tím, aby společnost Schilsner Industry Group Sp. z o.o. zpracovávala mé osobní údaje a/nebo osobní údaje 

mých zaměstnanců a spolupracovníků - adresu a kontaktní údaje - nebo jiné údaje poskytnuté společnosti Schilsner 

Industry Group Sp. z o.o. za účelem udržování pravidelných obchodních vztahů, prezentace nabídek, zasílání 

marketingového obsahu (přímý marketing) apod. 
□ Souhlasím s tím, aby společnost Schilsner Industry Group Sp. z o.o. prováděla přímý marketing a zasílala obchodní 

informace prostřednictvím elektronické komunikace a telefonu na mé kontaktní údaje nebo jiné obecně dostupné nebo 

poskytnuté společnosti Schilsner Industry Group Sp. z o.o.  (podle článku 10 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických 

služeb a článku 172 zákona ze dne 16. července 2004 o telekomunikačním právu). 
 

PROHLAŠUJI, ŽE jsem se seznámil s přiloženou informační doložkou a zavazuji se, že s ní seznámím své zaměstnance 

a spolupracovníky, jejichž osobní údaje poskytuji společnosti Schilsner Industry Group Sp. z o.o. pro účely zde uvedené nebo jiné, 

související s činnostmi směřujícími k uzavření nebo plnění smlouvy.  

 

ÚDAJE O DODAVATELI A PODPIS OSOBY OPRÁVNĚNÉ JI ZASTUPOVAT: 

Název firmy: …………………………………………………………………………………………………… 

Adresa:  …………………………………………………………………………………………………… 

IČO:  ……………………………………….… DIČ: ……………………………………….…….. 

Adresa e-mail:           …………………………………………………………………………………………………..  

Č. Tel.:                     …………………………………………………………………………………………………. 

Datum i podpis: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Razítko firmy 
(volitelně) 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
V souladu s článkem 13 GDPR* níže uvádíme informace týkající se zpracování osobních údajů poskytnutých společností Schilsner Industry Group Sp. z 

o.o. se sídlem ve Vratislavi v souvislosti s udržováním  pravidelných obchodních vztahů s vámi, včetně poskytování služeb, dodávek zboží atd: 
1. Správcem osobních údajů je Schilsner Industry Group Sp. z o.o. se sídlem ve Vratislavi (51-317) na ul. Bierutowské 77, REGON: 020171714, NIP: 

8951844799 KRS 0000245108, telefon: 71 35 00 601, e-mail: recepcja@schilsner.pl. 
2. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány za účelem:  
a. udržování pravidelných  obchodních vztahů, předkládání nabídek, zasílání marketingového obsahu (přímý marketing) a činění kroků k uzavření smlouvy 

(na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR),  
b. Plnění uzavřených smluv (na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). 
3. Osobní údaje budou předávány v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedeného účelu zpracování zaměstnancům a spolupracovníkům  Správce, jakož 

i subjektům poskytujícím Správci právní a poradenské služby. Předání údajů se uskuteční na základě smlouvy zavazující k zachování mlčenlivosti nebo/i 

smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů, která zavazuje ke zpracování údajů v souladu s požadavky GDPR a Správce.  
4. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropský hospodářský prostor nebo do mezinárodních organizací.  
5. Osobní údaje se uchovávají po dobu nezbytnou k řádnému plnění smlouvy, nejdéle však po dobu do promlčení nároků vyplývajících  ze smlouvy 

a souvisejících s vedeným případem nebo po dobu vyžadovanou právními předpisy, zejména daňovými předpisy, a pokud smlouva nebyla uzavřena, po 

dobu 5 let od jejich získání nebo posledního kontaktu ohledně udržování obchodních vztahů. Údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu budou 

zpracovávány až do jeho odvolání. 
6. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě vašeho 

souhlasu před jeho odvoláním) a právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. 
7. V rámci GDPR máte práva na: na přístup ke svým osobním údajům a na získání jejich kopie, na opravu (korekci) svých údajů, na žádost o výmaz svých 

údajů, na omezení nebo vznesení námitky proti jejich zpracování, na přenositelnost údajů, na podání stížnosti u dozorového úřadu. 
8. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale odmítnutí poskytnutí údajů, podání námitky nebo žádosti o výmaz údajů ztíží nebo  znemožní splnění výše 

uvedeného účelu zpracování. 
9. Správce neprovádí profilaci osobních údajů ani nevytváří žádná rozhodnutí za pomoci čistě matematických metod. 

*GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 


