Souhlasím, aby společnost AH – Bohemia s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajský soudem v Hradci Králové, úřad příslušný podle §71 odst. 2
živnostenského zákona: Živnostenský úřad Pardubice, jakožto správce osobních
údajů (dále jen „správce“), zpracovávala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
ochraně osobních údajů“), mé osobní údaje, které poskytuji v rámci registrace.
Souhlasím s tím, aby správce zpracoval mnou vložené údaje, zařadil je do své
databáze a dále použil za účelem nabízení obchodu a služeb a v souvislosti s
poskytováním svých služeb. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím
rovněž, aby mi byla prostřednictvím poskytnutého elektronického kontaktu
zasílána obchodní sdělení. Beru na vědomí, že mám právo přístupu k svým
osobním údajům, jsem oprávněn/a je opravit a dále že disponuji oprávněními
uvedenými v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů (tj. právo
požadovat za podmínek v tomto zákoně uvedených po správci či zpracovateli
vysvětlení a odstranění závadného stavu, tj. zejména blokování, provedení
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Souhlasím dále s tím, že osobní
údaje poskytnuté shora uvedeným způsobem mohou být k výše uvedeným
účelům poskytnuty jejich správcem dalších společnostem skupiny. Tento svůj
souhlas uděluji na neomezenou dobu s tím, že jej mohu kdykoliv odvolat, a to na
adrese sídla správce, popřípadě emailem na e-mailové adrese
adamovicova@ahbohemia.eu, kde mohu získat informace o poskytnutých a
správcem zpracovaných osobních údajích a uplatnit práva ve smyslu ustanovení
§ 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
Zabezpečení ochrany osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou bezpečně chráněny před neoprávněnými osobami,
zneužitím či zveřejněním. Vaše osobní údaje jsou v bezpečí na počítačových
serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším
hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat a/nebo v tištěné podobě s
maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob. Data, která
nemají povahu osobních údajů, jako jsou Vaše otázky, komentáře, nápady a
názory, nejsou považována za informace důvěrného charakteru a lze je
používat a zveřejňovat za účelem zlepšení činnosti správce bez jakéhokoliv
závazku vůči Vám a bez jakéhokoli Vašeho nároku vůči správci.

