
Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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) 
 
 
vyplněním emailové adresy na webových stránkách www.flexira.eu uděluji tímto společnosti Flexira           
s.r.o. se sídlem 671 73 Čermákovice 20, IČO: 24274089, zapsané v obchodním rejstříku vedeném             
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97136, emailový kontakt: info@flexira.eu (dále jen            
„Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 
 
1. Osobní údaje, které budou zpracovány: 

● emailová adresa; 
 

2. Účelem zpracování osobních údajů je: 
● zasílání obchodních nabídek, novinek a obchodních sdělení Správce.  

 
3. Doba zpracování osobních údajů je: 

● Jeden rok od udělení souhlasu.  
 

4. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí osobě. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*) Poučení Subjektu údajů 
 
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.             
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení              
GDPR“), informuje, že: 

● osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to             
za výše uvedených podmínek, 

● důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání            
obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné, 

● při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému         
rozhodování ani k profilování. 

● Správce jmenoval za svého pověřence pro ochranu osobních údajů Mgr. Michaelu Pokornou,            
e-mailová adresa info@flexira.eu, telefonní číslo +420 778 760 760 (recepce, kde dojde            
k přepojení). 

● Správce lze kontaktovat: 
a) Písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné              

osoby pod názvem společnosti; 
b) elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu; 
c) telefonicky na výše uvedeném čísle. 

● Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo             
požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,           
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na           
přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu              
osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu             
s Nařízením GDPR. 

 

http://www.flexira.eu/

