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Žádost o souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

 
 

Tímto si Vás dovolujeme informovat a zároveň požádat o souhlas se zpracováním osobních 

údajů, zpracovávaných naší společností FABIO PRODUKT spol. s r.o., a to 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 o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti a o změně některých zákonů. 

 

Správce osobních údajů: 

FABIO PRODUKT spol. s r.o. 

Holín 92, 506 01 

IČO: 25252933 

DIČ: CZ25252933 

 

Účely zpracování: 

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, název firmy, IČ, DIČ, email, telefonní číslo, atd.) 

zpracováváme pro účely obchodního styku. 

 

Doba zpracování: 

Vaše osobní údaje budou uchovány po dobu obchodního styku a dále pro účely archivace dat 

pro daňové účely. 

 

Vaše práva: 

Od nás jako od správce osobních údajů máte právo požadovat přístup ke svým osobním 

údajům, jejich opravu, jejich výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti 

zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte také právo vznést stížnost a v případě 

podezření, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou vašeho soukromého nebo osobního 

života, nebo v rozporu se zákonem, máte právo o odstranění vzniklého stavu. 

 

Není Vaší povinností osobní údaje poskytnout, avšak bez těchto údajů nebudeme moci 

s Vámi fungovat na bázi obchodního styku. Více informací o svých právech v souvislosti 

s tímto souhlasem naleznete na http://www.fabioprodukt.cz/ke-stazeni/ 
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            Zdroje osobních údajů: 

- Veřejně dostupné zdroje (internet) 

- Předchozí obchodní styk 

- Osobní předání 

- Písemné předání (poštou, mailem) 

 

 

 

 

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu neurčitou a jsem si vědom toho, že ho mohu 

kdykoliv odvolat. 

 

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

to, že některé služby nebude možné nabídnout. Poskytování služeb však v žádném případě 

není podmíněno udělením tohoto souhlasu. 

 

 

 

 

 

Souhlasíme se zpracováním osobních údajů za společnost………………… 
 

 

 

 

 

 

 

Dne:                     ……………………………. 

                        Zástupce firmy 

 

 

         

      

 

http://www.fabioprodukt.cz/

