SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jméno a příjmení / Firma
IČ
Bydliště / Sídlo
Kontaktní osoba
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Pracovní pozice
(dále jako „Zákazník“)
SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Zákazník tímto uděluje společnosti K.B.T. PROFTECH s.r.o., IČ: 03499120, se sídlem Beroun,
Košťálkova 1527, PSČ 266 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. C 232572 (dále jako „Správce“).
SOUHLAS se zasíláním obchodních sdělení dle zvláštního právního předpisu, v písemné formě
prostřednictvím pošty, či prostředky elektronické komunikace, a to zejména formou e-mailu. Souhlas
pro tento účel Zákazník uděluje na dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu.
Zákazník bere na vědomí, že souhlas se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný a Zákazník má
právo ho kdykoli odvolat, a to buď písemnou formou na adrese sídla Správce nebo e-mailem na adrese
gdpr@kubota.cz.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(Vyplní pouze fyzické osoby, podnikající i nepodnikající.)
Zákazník tímto uděluje Správci:
SOUHLAS se zpracováváním osobních údajů Zákazníka v rozsahu: jméno a příjmení, IČ,
bydliště či sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje”), za účelem uskutečňování
marketingových činností, které zahrnují marketingové a propagační činnosti, činnosti vytváření profilu a
výzkumné činnosti, a to v rozsahu uvedeném v Informačním oznámení. Souhlas pro výše uvedený účel
Zákazník uděluje na dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu.
SOUHLAS se zpracováváním osobních údajů Zákazníka v rozsahu: podobizna, jméno a
příjmení, IČ, bydliště či sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje”), a to za účelem
pořizování fotografií se Zákazníkem na akcích pořádaných Správcem či na odborných výstavách a
veletrzích a zveřejňování těchto fotografií na webových stránkách a propagačních materiálech Správce,
a to v rozsahu uvedeném v Informačním oznámení. Souhlas pro výše uvedený účel Zákazník uděluje
na dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu.
Zákazník bere na vědomí, že za výše uvedenými účely může Správce zpracovávat jeho osobní údaje i
prostřednictvím zpracovatelů. Zákazník dále bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních
údajů je dobrovolný a má právo ho kdykoli odvolat, a to buď písemnou formou na adrese sídla Správce
nebo e-mailem na adrese gdpr@kubota.cz.
Zákazník dále bere na vědomí, že v případě odvolání tohoto souhlasu nebudou jeho osobní údaje
zpracovávány k účelu, pro který byl souhlas udělen. Osobní údaje Zákazníka uvedené v Informačním
oznámení však budou nadále zpracovávány pro účely uvedené v Informačním oznámení, ke kterým
mohou být osobní údaje zpracovávány i bez souhlasu.

Zákazník potvrzuje, že byl seznámen s Informačním oznámením o zpracování osobních údajů, které
v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů upravuje podmínky zpracování
osobních údajů Správcem.

V………………..……………...dne..………………..

………………….…………………………………

(podpis)

