Zásady ochrany a zpracování osobních údajů - Souhlas
podléhající nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
společnosti D-H-T Net s.r.o., IČO: 025 44 318
jako Správce osobních údajů
Já, níže podepsaný,

Jméno a příjmení: _________________________________________________________________________________________
(Subjekt údajů)
Datum narození: ___________________________________________________________________________________________
Trvalý pobyt: ______________________________________________________________________________________________
tímto prohlašuji, že jsem byl seznámen s obsahem Zásad ochrany a zpracování osobních údajů Správce
a uděluji souhlas Správci, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů zpracovával tyto osobní údaje za podmínek:
Osobní údaj a délka zpracování:
a) osobní údaje a to jméno a příjemní, datum narození, adresa bydliště, adresa umístění Služby, adresa pro doručování v listinné
formě včetně PSČ, jsou zpracovávány na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a na základě
zákona č. 127/2005Sb. Zákona o elektronických komunikacích za účelem poskytování služeb dle uzavřené Smlouvy, zejména pak
kvůli zákonem daných povinností pro tento typ smluvního vztahu a za účelem realizace vzájemné komunikace mezi
Poskytovatelem a Zájemcem/Subjektem údajů nutné pro plnění této smlouvy. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné
smluvní vztah realizovat;
b) osobní údaje jméno a příjemní, datum narození, adresa bydliště, adresa pro doručování v listinné formě včetně PSČ budou u
správce uloženy po dobu trvání smluvního vztahu a dalších 5 let, toto je nutné zejména kvůli požadavkům zákona č. 563/1991
Sb., Zákon o účetnictví a 10 let počínající koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil. Toto je nutné zejména kvůli
požadavkům zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
c) osobní údaje, a to adresa pro doručování elektronické pošty – email, telefonní/mobilní číslo jsou zpracovávány na základě
oprávněného zájmu Poskytovatele souvisejícím s účelem poskytování služeb dle uzavřené smlouvy, zejména pak kvůli možnosti
přiměřené vzájemné komunikace mezi Poskytovatelem a Zájemcem/Subjektem údajů potřebné pro plnění této smlouvy. V
případě neposkytnutí těchto údajů není možné smluvní vztah realizovat. Osobní údaje adresa pro doručování elektronické pošty,
telefonní číslo budou u správce zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a další 3 roky po ukončení smluvního vztahu;
d) osobní údaj a to rodné číslo Zájemce/Subjektu údajů, je Správce oprávněn zpracovávat k uzavření Smlouvy o poskytování služeb
elektronických komunikací. Zájemce/Subjektu údajů poskytuje souhlas v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech, v platném znění;
e) osobní údaj a to informace o telefonních a datových spojeních Zájemcem/Subjektu údajů, IP Adresy jsou zpracovávány na základě
zákona číslo 127/2005 Sb. o elektronických komunikací v §97, odst. 3. a vyhlášky číslo 357/2012 Sb., o uchování, předávání a
likvidaci provozních a lokalizačních údajů a Předpis č. 225/2003 Sb. Zpracovávání těchto osobních údajů je zákonným požadavkem.
Tyto osobní údaje informace o datových Zájemce/Subjektu údajů jsou u Správce uloženy po dobu 6 měsíců od svého vzniku
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:
a) plnění Smlouvy o poskytování služeb; zprostředkování obchodu a služeb Správce a Partnera Poskytovatele za účelem plnění
Smlouvy;
b) zprostředkování obchodu a služeb Správce a Partnera Poskytovatele za účelem plnění Smlouvy;
c)
marketingového využití, nabízení výroků a služeb. V daném případě jsou údaje zpracovány po dobu do odvolání souhlasu, které
může být učiněno písemně na emailové adrese Správce zpracovatel@vpns.cz či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení
zaslaného e-mailem;
d) k zasílání obchodních sdělení a účetních dokladů (faktur);
e) dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady;
f)
k plnění povinnosti ze strany správce daně Finančního úřadu;
g) evidence, archivace;
h) personifikace poskytnutých služeb, za účelem vývoje a zlepšení služeb Správce.

Rozsah údajů:
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém Subjekt údajů Osobní údaje Správci poskytl, tj. zejména v rozsahu sepsané
Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a jejich Obecných ustanovení.

Účastník výslovně potvrzuje, že před podpisem tohoto Souhlasu byl seznámen s obsahem Zásad ochrany a zpracování osobních údajů.
Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou
přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Datum:

Podpis Subjektu údajů:
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