Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely, vyřizování
objednávek a komunikaci pro společnost Trans Logistic CZ s.r.o.
Vážený obchodní partnere,
uctivě Vás žádáme o Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dle nového nařízení Evropské unie.
Osobními údaji se rozumí:
a) osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (zejména jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo,
bydliště, podpis, v případě podnikatelů také IČO a DIČ)
b) kontaktní údaje, tedy osobní údaje umožňující kontakt s fyzickou osobou (zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová
adresa, datová schránka, bankovní spojení)
Potřeba aktualizace udělení souhlasu vychází z nového nařízení Evropské unie, tzv. GDPR, které bude účinné od 25.5.2018.
Cílem je vyšší ochrana fyzických osob a využívání jejich osobních údajů.
Společnost Trans Logistic CZ s.r.o. využívá poskytnuté údaje ke komunikaci se zákazníkem/dodavatelem ke zpracování
objednávek, zakázek a zasílání obchodních oznámení.
Jaká jsou Vaše práva?
- Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést
námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů.
- Máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytl/a.
- Pokud máte podezření, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno v souladu s platnou legislativou, máte právo na tuto
skutečnost upozornit zástupce společnosti na uvedené adrese v zápatí dokumentu. Pokud nedojde ani pak k nápravě, jste
oprávněn podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení
Vaší žádosti.
Doba zpracování údajů je: Po dobu trvání obchodní spolupráce a následně ještě jeden rok od jejího ukončení.
Já níže podepsaný potvrzuji, že jsem oprávněn udělit společnosti Trans Logistic CZ s.r.o., tento souhlas se zpracováním osobních
údajů pro obchodní účely.

Za společnost: ……………………………………….

………………………………………………..

……………………………………………………………

Podpis oprávněné osoby

Jméno a funkce oprávněné osoby hůlkovým písmem

V ……………………………… Dne………………………
Trans Logistic CZ, Vinohrady, Římská 1276/36, 120 00 Praha 2, pobočka Kumburský Újezd 97 – průmyslová zóna Vlkov, 509 01 Nová Paka
T: +420 493 538 573, +420 493 592 600| F: +420 493 592 202| E: doprava@translogistic.cz | www.translogistic.cz
IČO: 288 92 585 | DIČ: CZ 288 92 585
Bankovní ústav I: UniCredit Bank 2108110139/2700, UniCredit Bank Eur CZ8427000000002108110147| SWIFT: BACXCZPPXXX
Bankovní ústav II: KB 43-9091050257/0100, CZ3201000000439091210257| KOMBCZPPXXX
Společnost je zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka č. 151475

