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Ochrana osobních údajů / GDPR
________
Vážení zákazníci
nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR, které vstupuje v platnost 25. 5. 2018, ukládá
osobám zpracovávajícím osobní údaje (správce a zpracovatel) přijmout vhodná technická a
organizační opatření proti rizikům.
Tímto udělujete souhlas společnosti Entrydo s.r.o.., se sídlem Francouzská 299/98, Praha 10,
101 00, ČR, IČ: 05699827, aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
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) (dále jen „GDPR“) zpracovávala Vaše osobní údaje.

Souhlasíte, že Správce bude zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:
●
●
●
●

jméno a příjmení
e-mail
telefonní číslo
zaměstnání

Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat za účelem marketingu, informování a zasílání
obchodních nabídek a služeb.
Vaše osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i další zpracovatelé: poskytovatel softwaru, případně další poskytovatelé
zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
V souvislosti s výše popsaným zpracováním údajů máte právo:
●
●
●
●
●
●

vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů,
na přístup k Vašim zpracovávaným osobním údajům a nechat si Vaše zpracováváné
osobní údaje aktualizovat nebo opravit,
požadovat výmaz osobních údajů, k jejichž zpracování nemá Správce Váš souhlas ani je
nezpracovává na základě jiného právního důvodu,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich
osobních údajů se můžete obrátit také na dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu
osobních údajů.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a
to písemně na adresu Správce nebo zasláním emailu na adresu info@entrydo.com.

