SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM A SDÍLENÍM ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY
SPRÁVCE
Klient tímto uděluje společnosti EKORENT, spol. s r.o., IČ: 4278288, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha
8, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9822 (dále jen „Společnost“) jako správci
osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) tento jasný a výslovný
souhlas ke zpracování a sdílení svých osobních údajů, které Společnosti poskytl nebo v budoucnu poskytne či jí budou
zpřístupněny, a to v rámci jednání o poskytnutí služeb nebo v souvislosti s nimi a dále za trvání závazkového či jiného
vztahu mezi ním a Společností a po jeho skončení (dále též jen „Souhlas“).
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Pro marketingové účely, zejména informování Klienta o službách a produktech, které jsou nabízeny Společností,
předkládání nabídek k jejich objednání, zprostředkování či pořízení a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům,
a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, profilování, automatizovaného rozhodování a zkvalitnění
péče o Klienta Společnosti.
Rovněž budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem jejich předávání dalšímu správci Bance CREDITAS a.s.,
IČO: 63492555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 23903 (dále jen „Banka“).
ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost může zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které o Vás shromáždila, stejně tak veřejné údaje
i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, informace o vašich produktech, věk, povolání a
další sociodemografická data, rodné číslo, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje
o platebních operacích, například údaje o částce platby a příjemci, údaje o odchozích a příchozích platbách, údaje
poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací.
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny mimo Banky i:
a)
orgánům veřejné moci, např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, soudním exekutorům,
orgánu dohledu apod., a to buď na vyžádání, nebo z vlastního rozhodnutí (např. v případě, že má podezření na
spáchání trestného činu nebo přestupku), avšak vždy pouze v rozsahu a v souladu s obecně závaznými právními
předpisy;
b)
osobám, které se na základě smlouvy podílejí na předmětu činnosti Společnosti, které jsou pověřeny k plnění
smluvních a zákonných povinností Společnosti, přičemž tyto jsou vždy zavázány zákonnou nebo smluvní
povinností mlčenlivosti min. v rozsahu, v jakém je zavázána Společnost (např. auditoři, advokáti, externí daňoví
poradci), to vše za výše uvedenými účely zpracování osobních údajů;
c)
dalším správcům, kteří se na základě smlouvy podílejí na předmětu činnosti Společnosti, přičemž jsou vždy
zavázáni zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti minimálně v rozsahu, v jakém je zavázána Společnost,
to vše pro výše uvedené účely zpracování osobních údajů.
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DOBA ZPRACOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše údaje budeme moci používat po dobu 2 let; stanete-li se naším Klientem, pak od udělení souhlasu po celou dobu,
kdy budete naším Klientem, a dále 5 let po ukončení všech smluvních vztahů. Pokud si to budete přát, můžete tento
souhlas kdykoli odvolat. Vámi udělený Souhlas můžete odvolat prostřednictvím:
• mailem na adresu: posta@ekorent.cz,
• telefonicky na čísle 241 483330,
• poštou nebo osobně na adrese Ohradní 1424/2b, 140 00 Praha 4 – Michle.
ZÁVĚŘEČNÉ USTANOVENÍ
Klient potvrzuje, že se před udělením tohoto Souhlasu seznámil s dokumentem Společnosti nazvaným „Zásady
zpracování osobních údajů“ [aktuální znění uvedeného dokumentu Společnost zpřístupňuje na svých Internetových
stránkách (https://ekorent.cz/ochrana-osobnich-udaju/)], který obsahuje ve smyslu ustanovení článku 12 GDPR
informace o způsobu, účelu, rozsahu a dalších podmínkách zpracování údajů, jakož i o právech Klienta v souvislosti se
zpracováním údajů.
Klient
Příjmení a jméno:
Datum narození:
Datum:

Podpis klienta:
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