Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zákazník tímto souhlasí a bere na vědomí, že odesláním kontaktního formuláře dochází či
může docházet ke sdělení zákazníkem jeho osobních údajů poskytovateli.
Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného
subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt
údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více
prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní
nebo sociální identitu.
Poskytovatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí společnost Tarifomat,
s.r.o., se sídlem Brno, Pod nemocnicí 585/37, PSČ 625 00, IČ: 292 83 183, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70876.
Zákazníkem se pro účely tohoto souhlasu rozumí fyzická nebo právnická osoba, jež
kontaktovala poskytovatele nebo uvedla osobní údaj v příslušném formuláři na portálu
http://www.penize.cz/.
Zákazník, jakožto subjekt údajů, souhlasí s tím, aby údaje sdělené jim poskytovateli byly
zpracovány poskytovatelem, jakožto správcem, a to za účelem nabízení služeb a produktů
poskytovatele či jeho obchodních partnerů, zasílání informací o činnosti poskytovatele, a
to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č.
480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním těchto osobních údajů
může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Poskytovatel tímto informuje zákazníka a podává mu výslovné poučení o právech
vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů. Tím se rozumí zejména to, že poskytnutí osobních údajů poskytovateli je
dobrovolné, že zákazník má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas
kdykoliv písemně odvolat na adrese poskytovatele, a dále má právo v případě porušení
svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající
nápravu. Touto nápravou je např. zdržení se takového jednání poskytovatele, odstranění
vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace
osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z §
11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů. Pokud si zákazník přeje opravit osobní údaje, které o něm poskytovatel
zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese tarify@tarifomat.cz nebo na adrese
sídla poskytovatele. Poskytovatel osobní údaje uchovává bez časového omezení.

