
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Tímto uděluji  informovaný souhlas  podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon“) správci osobních údajů, společnosti  

Agility Logistics s.r.o.  Praha 8, 1. pluku 621 / 8 a, IČ: 281 89 264, zapsané v OR Městským soudem 

v Praze oddíl C, vložka  131657 , stejně jako jejím obchodním partnerům , se zpracováním             

mých / našich  osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení,  název společnosti , sídlo společnosti, 

kontaktní adresy , IČ , DIČ telefonní čísla , e-mailové  adresy a to  pro obchodní , partnerské, 

registrační, fakturační a statistické účely. 

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem byl informován o svých právech podle Zákona, zejména 

o tom, že mám právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nesprávných, neúplných     

a neaktuálních osobních údajů, a dalších právech vyplývajících z § 11, 12 a 21 Zákona.                   

Zároveň prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, byly poskytnuty svobodně, vědomě, 

dobrovolně a na základě mého vlastního rozhodnutí. 

Jsem si vědom toho a souhlasím s tím, že správce může poskytnuté osobní údaje poskytnout                

k případnému dalšímu zpracování osobních údajů v rozsahu tohoto souhlasu svým přímým 

obchodním partnerům , či spolupracujícím státním  i nestátním orgánům . Udělený souhlas může být 

kdykoli odvolán, a to zasláním e-mailu na adresu: SFarajpour@agility.com , anebo zasláním písemné 

žádosti na adresu sídla správce. 

Tento souhlas uděluji na dobu určitou, a to po celou dobu trvání obchodního partnerství         

a dále po dobu čtyř let ode dne ukončení spolupráce. Jakékoli zpracování osobních dat  po ukončení  

spolupráce  bude prováděno pouze pro účely plnění právních povinností správce vyžadovaných 

platnou a účinnou právní úpravou a legislativou. Veškeré zpracovávané osobní údaje budou 

nejpozději po uplynutí čtyř let dle Zákona skartována a vymazána z databáze správce. 

Tato práva mohou být uplatněna kdykoli kontaktováním zákaznického servisu společnosti 

nebo na   adrese  SFarajpour@agility.com 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY 

 Tímto uděluji  také informovaný souhlas dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, s poskytnutím  svého jména, 

příjmení,  názvu společnosti , sídla společnosti, kontaktní ch adres, IČ , DIČ, telefonních  čísel,             

e-mailových  adres , atd. pro marketingové účely , včetně přímého marketingu (např. formou 

telefonátů, elektronické pošty, sms, či jinými způsoby elektronické komunikace apod.) a k vytvoření  

a předání nabídky služeb a  i služeb třetích stran . 

Beru na vědomí, že tento souhlas může být odvolán kdykoli shodným postupem jako v případě 

obecného souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů   
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