
 

 

 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení 
subjektu údajů 

 

Já, níže podepsaný/á 

Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………….………..… 

Narozen/á ………………………………………………………..……………………………………………….. 

Bytem ………………………………………………………..………………………  ……………………………. 

(dále jen „Subjekt údajů”) 

uděluji tímto společnosti: TFP universal a.s. 

se sídlem: K Juliáně 150; 164 00 Praha 6 

IČO: 26722275 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7878. 

(dále jen „Správce”), 

 
souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 
 

1. Osobní údaje, které budou zpracovávány:  
 

 
jméno a příjmení 

 
obchodní název  

 
trvalé bydliště 

 
sídlo společnosti 

 
přechodné bydliště 

 
adresa provozovny 

 
e-mailová adresa 

 
číslo bankovního účtu/banka 

 
datum narození  

 
telefonní číslo 

 
 
 

Nehodící se škrtněte 
 

  
 

 



 

 

 

2. Osobní údaje potřebuje správce pro:  

Zpracování informací v oblastech:  

Marketing – pro zasílání obchodních sdělení Správce 

Obchod – pro uzavření smlouvy, pro zasílání upozornění a oznámení týkajících se obchodního případu 

Třetí osoby – přepravní společnosti, kterým jsou předány osobní údaje nutné pro doručení zásilky 

 jak pro sebe, tak i pro plnění úkolů uložených mu zákonem, a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a 

povinností plynoucích z pracovního poměru. 

3. Doba zpracování osobních údajů je:  

V případě marketingových potřeb 3 roky, smlouvy – po dobu poskytnutí plnění. 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 se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a ustanovením čl. 
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů, informuje, že Subjekt údajů: 

 může vzít svůj souhlas kdykoli zpět 

 požadovat po Správci informaci, jak jsou osobní údaje zpracovávány 

 požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů 

 vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit 

 požadovat po Správci výmaz osobních údajů 

 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může 
obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených 
podmínek.   


