SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném
znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Já, níže podepsaný/á:
jméno, příjmení: ________ ________
rodné číslo: ________
bytem: ________, ________, PSČ: ________
(dále jen „subjekt údajů“ nebo „klient“),
tímto dobrovolně a svobodně dávám souhlas se zpracováním osobních údajů v níže uvedeném rozsahu.
I. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Společnost LENDERS, a.s., IČ 055 63 836, se sídlem Geislerova 280/3, Židenice, 615 00 Brno, (dále jen „správce údajů“),
jejímž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona zpracovává
v rámci své činnosti osobní údaje svých klientů.
Kontaktní osobou pověřenou správcem údajů je paní Lenka Pelková, e-mail: info@lenders.cz.
Správce údajů zpracovává osobní údaje klientů také na základě jiných zákonných titulů než je tento souhlas. Jde o
následující tituly, které zakládají zákonnost zpracování osobních údajů, a to:
a) zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění ze smlouvy;
b) zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce údajů vztahuje;
c) zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce údajů, např. ochrana majetku správce údajů;
Osobními údaji, které jsou na základě výše uvedených titulů správcem údajů zpracovávány, jsou především jméno, příjmení,
rodné příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, email,
bankovní spojení, číslo účtu, státní příslušnost, místo narození, kopie občanského průkazu, informace o finanční situaci
klienta a o jeho příjmech a výdajích, potvrzení zaměstnavatele o příjmech klienta, listy vlastnictví nemovitostí klienta, a
další osobní údaje, které vyžaduje po správci údajů zákon.
II. ROZSAH A ÚČEL SOUHLASU
Subjekt údajů dává, vedle výše uvedeného zákonného zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním všech těchto
osobních údajů včetně údajů o uživatelském jednání a nákupním chování subjektu údajů na webu správce údajů
www.lenders.cz, dále také za účelem nabízení služeb z portfolia správce údajů prostřednictvím různých forem
marketingového oslovení, a to prostřednictvím SMS, telefonicky, emailem, poštou či přímým kontaktem s obchodním
zástupcem Společnosti.
Veškeré nashromážděné osobní údaje používá správce údajů za účelem vlastních marketingových a obchodních aktivit,
zejména za účelem propagace vlastních služeb a produktů.
Souhlasí-li subjekt údajů s výše uvedeným způsobem zpracování, zaškrtne v závěru formuláře „ANO“;
III. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem údajů a subjektem údajů a následně po dobu
10 let od ukončení všech smluvních vztahů, nedojde-li ze strany subjektu údajů k výslovnému odvolání souhlasu k jejich
užití před uplynutím lhůty dle této věty.
IV. DALŠÍ INFORMACE
Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě kromě zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatelé osobních údajů jsou
třetí osoby spolupracující se správcem údajů na základě písemných smluv, kteří nakládají s osobními údaji subjektu údajů
pouze na základě těchto smluv. Jedná se o společnosti poskytující správci údajů služby v různých specializovaných
oblastech. Seznam všech zpracovatelů osobních údajů zašle správce údajů subjektu údajů na vyžádání prostřednictvím
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e-mailu info@lenders.cz.
Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace správce údajů nerealizuje.
Subjekt údajů je oprávněn tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to zasláním
oznámení na e-mailovou adresu info@lenders.cz. V případě odvolání souhlasu však bude správce údajů nadále
zpracovávat osobní údaje, které zpracovává na základě jiných zákonných titulů, než je tento souhlas. Neposkytne-li, nebo
odvolá-li subjekt svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může to mít vliv na poskytovanou úroveň služeb ze strany
správce údajů.
Subjekt údajů má vedle práva na odvolání souhlasu také další práva, a to právo:
a) na přístup k osobním údajům;
b) na opravu osobních údajů;
c) na výmaz osobních údajů;
d) na omezení zpracování;
e) vznést námitku proti zpracování;
f) na přenositelnost údajů;
g) podat stížnost u dozorového úřadu;
h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování a
i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů.
Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu
osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.
Souhlasím s výše uvedeným zpracováním mých osobních údajů: ANO/NE (nehodící se škrtněte)

________ dne ________

Podpis subjektu údajů ______________________________
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