Souhlas se zpracováním osobních údajů
1.0/2018
1. Udělujete tímto souhlas skupině Sprinx (Sprinx Systems, a.s. – IČ: 26770211, SPRINX s.r.o. – IČ:
25067702, PharmSys s.r.o. – IČ: 26726807, Converging Network Solutions s.r.o. – IČ: 28445279,
Sprinx Consulting s.r.o. – IČ: 01846051 a Sprinx Systems, a.s. – Slovenská republika – IČ:
46651560 /dále jen „skupina Sprinx“/, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů, zpracovávali Vaše osobní údaje v tomto rozsahu:
a. Jméno
b. Příjmení
c. E-mail
d. Soukromý e-mail
e. Telefon
f. Soukromý telefon
g. Datum narození
h. Fotografie
Poskytnuté pro marketingové účely či identifikaci v interních systémech skupiny Sprinx
Souhlas se nevztahuje na případy, kdy ke zpracování osobních údajů dochází ze smluvních či
legislativních důvodu, či je takové zpracování v oprávněném zájmu skupiny Sprinx.
2. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních a
marketingových sdělení ze strany skupiny Sprinx nebo telefonický kontakt za stejným účelem.
3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 4 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.
4. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je skupina Sprinx, avšak osobní údaje mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé – dodavatelé skupiny Sprinx či zpracovatelé – partneři skupiny
Sprinx.
a. Sprinx Systems, a.s.
b. ABRA Software a.s.
c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů. služeb a aplikací, které však
v současné době skupina Sprinx nevyužívá.
5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu či osobní návštěvou sídla
společnosti. Přesné kontakty naleznete na webu www.sprinx.com.
6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a. Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
b. Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů,
c. Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
d. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
e. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

