SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZOOÚ“)
Společnost
IDEAL-Trade Service, spol. s r.o., IČ: 489 08 126, se sídlem Králova 298/4, Žabovřesky, 616 00 Brno,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 11234
Účastník kurzu
Jméno, příjmení:
Společnost:
E-mail:
Telefon:
Účastník tímto dobrovolně uděluje souhlas Společnosti se zpracováním výše uvedených osobních
údajů (dále jen „Údaje“) v souladu se ZOOÚ. Společnost se zavazuje nakládat s Údaji v souladu se
ZOOÚ. Společnost Údaje shromažďuje a zpracovává pro účely vytvoření databáze e-mailových
kontaktů pro rozesílání newsletterů s informacemi o činnosti Společnosti. Údaje budou zpracovávány
Společností manuálně nebo automaticky a budou sloužit k další nabídce a propagaci jejích služeb.
Společnost tyto údaje nepředá třetím osobám, s výjimkou jeho dceřiné společnosti SURFACE
QUALITY INSTITUTE s.r.o., se sídlem Králova 298/4, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 059 57 427, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 98978., a to na základě smluv
uzavřených podle ustanovení § 6 ZOOÚ.
Potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů současně Účastník kurzu souhlasí s tím, aby jej
Společnost informovala o své činnosti formou newsletteru, a to na uvedenou e-mailovou adresu, a
dalšími obdobnými způsoby. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a uděluje se na
dobu deseti (10) let od udělení, ledaže bude odvolán dříve.
Účastník kurzu v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasí s pořízením
obrazových nebo zvukových záznamů, které mohou zachycovat jeho podobu. Souhlasí dále se
zveřejněním obrazových nebo zvukových záznamů jeho podoby bez nároku na odměnu, a to na
neomezenou dobu. Obrazové či zvukové záznamy budou zveřejněny na webových stránkách
www.sqi.cz a www.itsbrno.cz a v propagačních materiálech Poskytovatele a budou sloužit výlučně
jako forma prezentace poskytnuté služby.
Účastník kurzu je oprávněn vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů a odejmout udělený
souhlas se zachycením a použitím podoby, a to i následně. Účastník má právo požádat Společnost o
informaci o zpracování svých osobních údajů a Společnost je povinna tuto informaci bez zbytečného
odkladu poskytnout v rozsahu stanoveném ZOOÚ.
Účastník kurzu má, dle § 21 ZOOÚ, v případě zjištění nebo domněnky, že Společnost zpracovává
osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se
zákonem, právo požádat o vysvětlení této skutečnosti nebo odstranění takto vzniklého stavu.
Účastník kurzu souhlasí se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu.
V Brně dne:
Podpis Účastníka kurzu: ___________________________

