Souhlas s poskytnutím osobních údajů
Tento souhlas s poskytnutím osobních údajů je zpracován v souladu s Nařízením 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 v souladu s ust. § 5 ods.2 zákona č.
101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako ,,zákon“).
Souhlasím se shromažďováním, uschováním a zpracováním osobních údajů:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………
Adresa: ……………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………………
mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterými je společnost:
DORA Services s.r.o. , Záluží 182, 436 01 Litvínov
IČ: 25461745

DIČ: CZ25461745

(dále též jako ,,správci‘‘) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity:
•
•

Správci
Zaměstnanci správců

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a lze jej vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu nebo
dopisu na kontaktní údaje správce. Údaje je možné kdykoliv u správce aktualizovat nebo
opravit.Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je
použití osobních údajů pro:
•
•
•
•

Poskytování osobních údajů třetím osobám (úřad práce, správa sociálního zabezpečení,
zdravotní pojišťovna …)
Zařazení osobních údajů do databází
Zpřístupňování osobních údajů třetím osobám
Použití osobních údajů v rámci úspěšných operací (uzavření pracovní smlouvy, dohody
konané mimo pracovní poměr …)

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny
údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:
•
•

Strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů
V písemné podobě

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu
údajů se zpracováním osobních údajů.

