Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení
Tímto uděluji společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna se sídlem
Marszałkowska 78/80 / 00-517 Warszawa, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem
pro město Warszawa, oddíl XII státního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000048901, se splaceným
základním kapitálem 23.640.000 PLN, DIČ 526-10-26-828, jednající na území České republiky
prostřednictvím Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika, se sídlem na adrese Praha, Václavské náměstí 834/17, 110 00 Praha 1, Česká republika,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, IČ 242 25 941, oddíl A, vložka
74923 a DIČ CZ683048532 (dále jen „BOSSA“), svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním
osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon a případně dalších informací, které
o mně společnost BOSSA získala, a bude je využívat tak, aby své marketingové aktivity uvedené níže
mohla lépe zacílit mým potřebám, za účelem: oslovování s nabídkou produktů a služeb společnosti
BOSSA, včetně informování o seminářích, školeních, marketingových akcích, soutěžích pořádaných
společností BOSSA a odebírání novinek.
Souhlas je udělen na dobu 3 let.
Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat e-mailem na office@bossa.cz nebo
dopisem na kontaktní údaje společnosti BOSSA. Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou
byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním
souhlasu.
Potvrzuji, že jsem informován o svých právech v rámci zpracování osobních údajů, a to že mám právo:

-

vzít souhlas kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti,

-

požadovat po společnosti BOSSA informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

-

požadovat po společnosti BOSSA vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-

vyžádat si u společnosti BOSSA přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-

požadovat po společnosti BOSSA výmaz těchto osobních údajů,

-

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit
se na společnost BOSSA nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pro komunikaci se společností BOSSA ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující
kontakt: office@bossa.cz.
V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu
osobních údajů společnosti BOSSA (DPO).
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