
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" popř. „Odeslat“ uděluji 

dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZZOÚ“), 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, (dále jen „GDPR“) 

a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých 

zákonů, v platném znění (dále jen „ZoIS“) společnosti ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 

292/13, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 46578706 (dále jen „správce“), aby 

zpracovávala (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, 

profilování, vyhodnocování a uchovávání) moje osobní údaje, a to:  

a) v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, popř. název společnosti a IČO; 

b) za účelem zjištění mých relevantních potřeb a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních 

nabídek, a dále za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření 

obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb, a to jak v tištěné formě tak i 

elektronickými prostředky; 

c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 3 roky ode dne přihlášení. 

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený 

v souladu se ZZOÚ a ZoIS, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. 

Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti ATLAS consulting spol. s r.o. učiněno písemně. 

Po celou dobu zpracovávání osobních údajů budu mít k nim přístup, v případě pochybností o 

jejich správnosti či úplnosti, mám právo na vysvětlení, jejich opravu či výmaz. 

Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, 

že některé produkty či služby nebude možné nabídnout na míru mým potřebám.  

Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Podmínky 

ochrany osobních údajů týkající se zpracování osobních údajů, včetně informace o příjemcích 

osobních údajů, jsou vždy uvedeny na stránkách www.atlasconsulting.cz. 

Beru na vědomí, že i bez udělení tohoto souhlasu svědčí správci právo zasílat obchodní nabídky 

a jiná sdělení s nabídkou produktů a služeb po dobu trvání užití jakéhokoli produktu či služby 

správce, a to do doby, než s tímto vyjádřím nesouhlas. 
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