Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu CZ/EN

CATHEDRAL CAFE LOUNGE & RESTAURANT
Týnská 625/11, Praha 1 110 00
+420 735 750 571;marek.rousal@cathedral-café-lounge-restaurant.com www.cathedral-cafe-lounge-restaurant.com

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketing
Consent with processing of personal data for the marketing purposes
Tímto uděluji svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů společností uvedené v hlavičce tohoto dokumentu
(„Správce“), pro účely marketingu, a to na dobu tří (3) let.
Hereby I grant my consent with processing of my personal data to the company stated in the heading of this
document (the "Controller"), for marketing purposes for a three (3) years period.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím
zpracovatelů pověřených Správcem.
The personal data will be processed by the Controller through his employees and further through processors
appointed by the Controller.
Udělení souhlasu je dobrovolné. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Dále máte právo přístupu ke svým osobním
údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést
námitku proti zpracování.
Máte právo získat od Správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste Správci poskytnul/poskytla na základě
tohoto souhlasu.
Správce Vám na základě Vaší žádosti poskytne údaje nebo je na Vaši žádost poskytne jinému jednoznačně
určenému správci. Domníváte-li se, že dochází k porušování Vašich práv, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
This consent is granted on a voluntary basis. This consent may be withdrawed at any time. You have right of
access to your personal data processed by the Controller, their rectification or erasure, eventually restriction of
their processing and a right to object. You have further right to get all personal data from the Controller that you
provided under this consent. The Controller will provide you with such data after your request or will provide any
other specified controller upon your request. If you think that your rights may be breached you can apply to the
Office for Personal Data Protection of the Czech Republic.

Jméno a příjmení subjektu údajů / Name and surname of the data subject:

_________________________________
V / in _______________ dne / on_______________
_________________________________________________ podpis subjektu údajů / signature of the data subject
MAREK ROUŠAL
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