
Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů 
 
 
Já, níže podepsaný/á 
 
Jméno a příjmení  
 
………………………………………………………..…………………………………….. 
 
Narozen/á 
 
………………………………………………………..…………………………………….. 
 
Bytem 
 
………………………………………………………..…………………………………….. 
 
(dále jen „Subjekt údajů“) 
 
Tímto dobrovolně uděluji společnosti 360 DEGREES CONSTRUCT, s. r. o., se sídlem Palackého 
266, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, IČO: 64088545, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13838, emailový kontakt: 360dc@360dc.cz (dále jen 
„Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů poskytnutých společnosti 360 DEGREES 
CONSTRUCT s.r.o. jako správci osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 
 
 
 
 
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:  

 

 jméno a příjmení, titul 

 datum narození 

 rodné číslo 

 IČ 

 DIČ 

 bankovní spojení   

 poštovní adresa, 

 emailová adresa, 

 telefonický kontakt 

 fotografie 

 jiné ……………………… 
 
 

2. Účelem zpracování osobních údajů je: 
 

  ……………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 

3. Doba zpracování osobních údajů 
 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích 
jak z výše popsaných účelů, tak i z požadavků příslušných právních předpisů. Správce osobních údajů 
je však oprávněn ponechat si osobní údaje subjektu údajů v omezeném rozsahu za účelem prokázání 
souladu s příslušnými právními předpisy.   
 



4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: 
 

 oprávněnému personálu Správce 

 osobám, které poskytují Správci právní služby 

 finanční ústavy 

 státním aj. orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními 
předpisy 

 poskytovatel účetního softwaru STORMWARE s.r.o. 

 poskytovatel Google formuláře 

 poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost 
nevyužívá 

 smluvní partneři a spolupracující osoby Správce 
 
 
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. 
 
 
V ………………………………… dne ………………………… 
 
 
 
 
 
 
…………………………………  
podpis Subjektu údajů 
 
 
 
*Poučení Subjektu údajů 
 
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že: 

 osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za 
výše uvedených podmínek a za výše popsanými účely, 

 při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování 
ani k profilování  

 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních 
údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení, 

 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní 
organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám, 

 Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo 
požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 
omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů 
k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že 
Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. 


