Souhlas se zpracováním osobních údajů
Klient žádající o služby (dále jen „klient“) poskytované společností KONZULTUM, z.ú. se
sídlem Za Bažantnicí 987/6, 148 00 Praha, IČ: 05177511, (dále jen „zpracovatel“)
prostřednictvím dálkových telekomunikačních služeb, Internetu, prostřednictvím provozoven
společnosti nebo jiným způsobem splňujícím podmínky pro uzavření smluvního vztahu, tímto
uděluje zpracovateli souhlas, aby tento zpracovával osobní údaje (dále jen „údaje“) o jeho
osobě ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Tento
souhlas uděluje za účelem uzavření smluvního vztahu se zpracovatelem, informování o
nabídkách, produktech a službách, případně za jiným marketingovým účelem či podpoře
prodeje. Klient souhlasí s kontaktováním své osoby zpracovatelem prostřednictvím
telefonického, elektronického či poštovního kontaktu, případně osobně. Klient dále souhlasí
s tím, že zpracovatel může v rámci zkvalitňování péče o klienty monitorovat osobní i
telefonické hovory vedené mezi jím a klientem.
Klient dále souhlasí, že zpracovatel je oprávněn údaje poskytnout nebo předat ke zpracování
osobám, které se na základě jiné než pracovní smlouvy podílejí na činnosti zpracovatele,
případně dalším smluvním partnerům (dále jen „další zpracovatelé“), a to výlučně za účelem
uvedeným v odst. 1 tohoto souhlasu. Klient souhlasí s tím, že údaje mohou být dalšími
zpracovateli zpracovávány a mezi nimi vzájemně předávány za účelem provádění
marketingových a propagačních činností a zkvalitnění péče o klienta.
Klient prohlašuje, že všechny jím uvedené a poskytnuté údaje jsou pravdivé a úplné. Tento
souhlas klient uděluje na dobu určitou počínaje jeho udělením do doby 10ti let od zániku
všech závazků nebo jiných právních vztahů vzniklých mezi jím a zpracovatelem nebo dalšími
zpracovateli. Klient tento souhlas může kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím
doporučeného dopisu na adresu sídla zpracovatele.
Klient si je vědom svého práva na přístupu ke svým osobním údajům poskytnutých
zpracovateli a také práva na opravu takových údajů, jakož i svého práva požadovat při splnění
zákonem stanovených podmínek od zpracovatele vysvětlení a odstranění případného
závadného stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací
osobních údajů. Postup podle předchozí věty nijak nevylučuje možnost klienta obrátit se se
svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

