SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH
ÚDAJŮ dle nařízení Evropského parlamentu a
rady (EU) 2016/679 (dále jen „Souhlas”)
INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Consulting4Life s.r.o., Božetěchova 3104/13, Brno
- Kr. Pole, 612 00, IČ 079 248 01, Zapsána v OR u
Krajského soudu v Brně, oddíl 110983/KSBR,
složka C.
INFORMACE O UDĚLENÍ SOUHLASU:
V Consulting4Life s.r.o. usilujeme o to, aby finanční
potřeby klientů, které se v průběhu života mohou
měnit, byly vždy pohodlně řešeny prostřednictvím
aktuálně nejlepších možných produktů na trhu.
Abychom vhodné nabídky mohli dlouhodobě
poskytovat i Vám, potřebujeme Váš souhlas se
zpracováním osobních údajů v níže uvedeném
rozsahu.
Vaše osobní údaje budeme spravovat v souladu s
platnými právními předpisy a chránit je v maximální
možné míře, která odpovídá přísným
bezpečnostním standardům. Víme, že Váš čas je
cenný, a proto Vás budeme oslovovat jen s tím
nejlepším. K oslovování můžeme využít e-mail,
telefon, SMS zprávu či klasickou poštu. Abychom
pro Vás měli vždy jen nabídky na míru, budeme
zpracovávat tyto kategorie Vašich osobních údajů:
a) Identifikační údaje: oslovení, titul, jméno,
příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje o
dokladech totožnosti, obchodní jméno, IČ
b) Adresní údaje: adresa trvalého bydliště,
případně přechodného bydliště, doručovací nebo
jiná kontaktní adresa, místo a stát narození, státní
příslušnost, sídlo podnikání
c) Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní
telefon, fax, e-mailová adresa
d) Další údaje spojené se smlouvami: číslo
s m l o u v y, ú d a j e o p ř í j m e c h a v ý d a j í c h ,
pohledávkách atd.

Souhlas udělujete společnosti Consulting4Life
s.r.o. jako správci Vašich osobních údajů. Vaše
osobní údaje mohou být zpřístupněny
zaměstnancům a spolupracovníkům
Consulting4Life s.r.o., pokud je to nezbytné k
plnění jejich pracovních povinností, a dále
zpracovatelům a podzpracovatelům, s nimiž má
společnost Consulting4Life s.r.o. uzavřenou
smlouvu o zpracování osobních údajů. Vaše údaje
budeme moci používat po dobu 10 let od
okamžiku udělení tohoto souhlasu.
V tomto rozsahu souhlasím také se zpracováním
svých údajů pro účely přesnějšího cílení a
individualizování nabídky produktů a služeb
vlastních nebo cizích. Díky tomu můžeme Vaše
osobní údaje analyzovat, a na základě toho vám
nabízet služby z portfolia Consulting4Life s.r.o. a
našich obchodních partnerů, které pečlivě
vybíráme, abychom Vám nabídli vždy nejlepší
možné řešení produktu či služby (tzv. profilování) .
Souhlasím také s poskytnutí, kontaktních údajů
třetím stranám skupiny Consulting4Life, subjektům
působícím na finančním trhu a případně dalším
osobám v souladu s platnými právními předpisy.
Udělením souhlasu výslovně prohlašujete, že
souhlas s uvedeným zpracováním udělujete
bezplatně a jeho udělení nebylo spojeno ani
podmíněno poskytnutím služby či jejím odběrem
ani jiným zvýhodněním. Dále potvrzujete, že jste se
seznámil/a s Informacemi o ochraně osobních
údajů, které obsahují zejména Vaše práva vztahující
se ke zpracování údajů včetně práva na odvolání
souhlasu nebo na přístup k informacím a
podmínky na ochranu práv. Tyto informace najdete
na webové stránce www.consulting4life.cz/gdpr.
Prohlašujete, že tento souhlas jste si přečetl/a,
porozuměl/a mu a, pokud jste o to výslovně
požádal/a, obdržel/a jste jedno jeho vyhotovení.

