
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Centrum CALCAREA s.r.o., se sídlem Strelkovova 
1522/1, 700 30 Ostrava, IČ: 07869690, zapsané ve Veřejném rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 77524 (dále jen „Správce“), aby zpracovával Vaše osobní 
údaje, které před konzultací poskytnete, zejména v tomto rozsahu:  
- JMÉNO, PŘÍJMENÍ 
- ROK NAROZENÍ 
- TEL. ČÍSLO 
- E-MAILOVÁ ADRESA 

 
Při zpracování osobních údajů dodržuje Správce standardy jejich ochrany podle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a podle GDPR (nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, ze dne 27. 4. 2016). 
 
Avšak žádné z těchto údajů nejste jako klient povinen uvést.  
Konzultace mohou být vedeny zcela anonymně. 
 

2. Vámi sdělené údaje je možné zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu k účelu 
identifikace klienta pro navazující konzultace a umožnění budoucí komunikace konzultant – 
klient (telefonní čislo, emailová adresa). S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj 
výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět 
zasláním dopisu na sídlo společnosti nebo na e-mailovou adresu calcarea@centrum.cz. 
 

3. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem a nikoliv třetími osobami.  Všechny 
údaje jsou považovány za důvěrné a jsou nepřenositelné. 
 
 

4. Dle Nařízení máte právo: 
- Vzít souhlas kdykoliv zpět (bod 2.). 
- Požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány, vyžádat si 

kopii těchto údajů. 
- Vyžádat si přístup k těmto údajům a požadovat jejich aktualizaci nebo opravu, či požádat 

o omezení zpracování. 
- Požadovat po Správci výmaz - likvidaci těchto osobních údajů. 
- Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. 

 
5. Vaše údaje nejsou Správcem automatizovaně zpracovávané, nelze tudíž zajistit jejich 

elektronickou přenositelnost. 
 

6. Správce uchovává Vámi poskytnutá data po dobu pěti let od posledního data konzultace. Po 
uplynutí této doby jsou všechna data skartována.  
 

7. Zabezpečení osobních dat je plně v souladu s GDPR nařízením v sídle společnosti. 

 

 

V...................................., dne............................                      ...................................................... 

        podpis 


