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Velvary 420, PSČ 273 24 
 

 

 

Tel: + 420 315 730 111, fax: + 420 315 761 322 
E-mail: info@mtcomax.cz, www.mtcomax.cz 
DIČ:CZ49684442, OR MS Praha, oddíl B, vl. 11701 

Souhlas se zpracováním osobních údajůSouhlas se zpracováním osobních údajůSouhlas se zpracováním osobních údajůSouhlas se zpracováním osobních údajů    
Já níže podepsaný tímto uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajůtímto uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajůtímto uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajůtímto uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů. Tento souhlas je výslovným a jednoznačným 
projevem mé vůle vůči správci osobních údajů, který je uveden níže. 

Název společnosti:    METAL TRADE COMAX, a.s.METAL TRADE COMAX, a.s.METAL TRADE COMAX, a.s.METAL TRADE COMAX, a.s., se sídlem Velvary, Sídliště 420, IČO 49684442, DIČ CZ49684442 
jakožto společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11701.    

    
TeTeTeTento souhlas opravňuje správce osobních údajů ke zpracování osobních údajůnto souhlas opravňuje správce osobních údajů ke zpracování osobních údajůnto souhlas opravňuje správce osobních údajů ke zpracování osobních údajůnto souhlas opravňuje správce osobních údajů ke zpracování osobních údajů dle platné legislativy, konkrétně nařízení 
679/2016 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR) a zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů. Vámi uvedené osobní údaje jsme získali přímo od Vás nebo zVámi uvedené osobní údaje jsme získali přímo od Vás nebo zVámi uvedené osobní údaje jsme získali přímo od Vás nebo zVámi uvedené osobní údaje jsme získali přímo od Vás nebo z    veřejných rejstříkůveřejných rejstříkůveřejných rejstříkůveřejných rejstříků, případně od třetích stran. A rádi bychom 
je využili k níže uvedeným účelůníže uvedeným účelůníže uvedeným účelůníže uvedeným účelům zpracováním zpracováním zpracováním zpracování, ke kterým nám můžete dát souhlas jejich zaškrtnutím.  
 ☐            provedení fotodokumentace realizace zakázky sprovedení fotodokumentace realizace zakázky sprovedení fotodokumentace realizace zakázky sprovedení fotodokumentace realizace zakázky s    možností možností možností možností 

zveřejnění na internetových stránkách, vzveřejnění na internetových stránkách, vzveřejnění na internetových stránkách, vzveřejnění na internetových stránkách, v    katalozích nebo katalozích nebo katalozích nebo katalozích nebo 
vvvv    časopise společnosti časopise společnosti časopise společnosti časopise společnosti     

Kde musíme zpracovávat níže uvedené osobní údaje   - Jméno a příjmení - Fotografie - Citace či reference 

☐            odebírání novinek ohledně produktů našich nebo našich odebírání novinek ohledně produktů našich nebo našich odebírání novinek ohledně produktů našich nebo našich odebírání novinek ohledně produktů našich nebo našich 
partnerůpartnerůpartnerůpartnerů    

Kde musíme zpracovávat níže uvedené osobní údaje   - Jméno a příjmení - Emailová adresa ☐            zpracování fotografií zzpracování fotografií zzpracování fotografií zzpracování fotografií z    námi pořádaných akcí, workshopů, námi pořádaných akcí, workshopů, námi pořádaných akcí, workshopů, námi pořádaných akcí, workshopů, 
školení, výstav atd. sškolení, výstav atd. sškolení, výstav atd. sškolení, výstav atd. s    možností zveřejnění na internetových možností zveřejnění na internetových možností zveřejnění na internetových možností zveřejnění na internetových 
stránkách, vstránkách, vstránkách, vstránkách, v    katalozích nebo vkatalozích nebo vkatalozích nebo vkatalozích nebo v    časopise společnostičasopise společnostičasopise společnostičasopise společnosti    

Kde musíme zpracovávat níže uvedené osobní údaje   - Jméno - Příjmení - Fotografie - Email a telefon 

☐            oslovení soslovení soslovení soslovení s    nabídkou na produkty naše nebo našich partnerůnabídkou na produkty naše nebo našich partnerůnabídkou na produkty naše nebo našich partnerůnabídkou na produkty naše nebo našich partnerů    

Kde musíme zpracovávat níže uvedené osobní údaje   - Jméno - Příjmení - Emailová adresa ☐            uchování informací z životopisů pro možnost oslovení uchování informací z životopisů pro možnost oslovení uchování informací z životopisů pro možnost oslovení uchování informací z životopisů pro možnost oslovení 
ssss    nabídkou zaměstnánínabídkou zaměstnánínabídkou zaměstnánínabídkou zaměstnání    

Kde musíme zpracovávat níže uvedené osobní údaje   - Jméno - Příjmení - Emailová adresa - Telefonní číslo - Škola, obor, ročník studia, jazykové dovednosti, praxe 

☐            zasílání pozvánek na námi nebo našimi partnery pořádané zasílání pozvánek na námi nebo našimi partnery pořádané zasílání pozvánek na námi nebo našimi partnery pořádané zasílání pozvánek na námi nebo našimi partnery pořádané 
akceakceakceakce    

Kde musíme zpracovávat níže uvedené osobní údaje   - Emailová adresa 

 

    
Vaše osobní údaje mohou zpracovávat i jiné subjektyVaše osobní údaje mohou zpracovávat i jiné subjektyVaše osobní údaje mohou zpracovávat i jiné subjektyVaše osobní údaje mohou zpracovávat i jiné subjekty, a to jsou například dodavatelé našich služeb, případně příjemci stran veřejných institucí. U 
všech organizací vyžadujeme zajištění náležité ochrany, a to minimálně v rozsahu, jaký je realizován u nás. Tento souhlas je udělen na dobu Tento souhlas je udělen na dobu Tento souhlas je udělen na dobu Tento souhlas je udělen na dobu 
určitou, a to na dobuurčitou, a to na dobuurčitou, a to na dobuurčitou, a to na dobu    3 roky ode dne jeho udělení3 roky ode dne jeho udělení3 roky ode dne jeho udělení3 roky ode dne jeho udělení, přičemž jej můžete kdykoliv bez dotčení vašich práv odvolat, a to v místě provozovny správce 
osobních údajů nebo prostřednictvím datové schránky.  
Tímto také potvrzuji, že jsem obeznámen sTímto také potvrzuji, že jsem obeznámen sTímto také potvrzuji, že jsem obeznámen sTímto také potvrzuji, že jsem obeznámen s    Informačním memorandemInformačním memorandemInformačním memorandemInformačním memorandem, které je zveřejněno elektronicky na internetových stránkách správce nebo 
mi bylo správcem předloženo v tištěné podobě, a že jsem mu porozuměl a že mnou uvedené osobní údaje jsou přesné, pravdivé a úplné. 
  



 

 

 
 

METAL TRADE COMAX, a.s. 
Velvary 420, PSČ 273 24 
 

 

 

Tel: + 420 315 730 111, fax: + 420 315 761 322 
E-mail: info@mtcomax.cz, www.mtcomax.cz 
DIČ:CZ49684442, OR MS Praha, oddíl B, vl. 11701 

Jako fyzická osoba mám právoJako fyzická osoba mám právoJako fyzická osoba mám právoJako fyzická osoba mám právo: 

Stažení tohoto Stažení tohoto Stažení tohoto Stažení tohoto 
souhlasusouhlasusouhlasusouhlasu se 
zpracováním 
osobních údajů    

Požadovat Požadovat Požadovat Požadovat 
doplňující doplňující doplňující doplňující 
informaceinformaceinformaceinformace 
v rámci práva na 
přístup 
k informacím    

Požadovat od Požadovat od Požadovat od Požadovat od 
správce opravusprávce opravusprávce opravusprávce opravu 
nebo doplnění 
mých osobních 
údajů    

Požadovat výmazPožadovat výmazPožadovat výmazPožadovat výmaz 
mých osobních 
údajů 
využívaných 
k danému 
zpracování    

Podat stížnostPodat stížnostPodat stížnostPodat stížnost u dozorového úřadu, 
pokud se domnívám, že se jedná o 
nezákonné nebo protiprávní 
zpracování mých osobních údajů 
(kontaktním místem je 
http://www.uoou.cz)    

Tímto potvrzuji svým podpisem udělení souhlasu se zpracováním mých osobních údajů 
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………. 
Podpis: ………………………………………………………………………………………. 
Datum uzavření souhlasu: …………………………………………………………. 

 


