
 

 

Odesláním formuláře udělujeme provozovateli ANTIK Telecom CZ s.r.o., Tovární 1112, Chudim IV, 530 01 
Chudim, IČO: 248 23 341 (dále jen: „provozovatel“) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o 

volném pohybu takových údajů, kterým se ruší Směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) souhlas 
se zpracováním mých osobních údajů za účelem: poskytování informací souvisejících s nabídkou zboží a služeb 

provozovatele, včetně zasílání newsletterů, informací o zvýhodněných nabídkách, produktech a jiných aktivitách, 
jako i zasílání obchodních oznámení formou poštovního, e-mailového,nebo telefonického kontaktu na kontaktní 

údaje uvedené dotčenou osobou, a to v rozsahu:  

- titul, jméno a příjmení, trvalé bydliště, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt. 

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je svobodně daným, konkrétním, informovaným 
a jednoznačným projevem mé vůle, který uděluji na období 3 roky od udělení souhlasu a zároveň i na období 30 dnů 

po odvolání souhlasu. Po uvedené lhůtě budou mé osobní údaje zlikvidovány mechanicky (skartovány) i elektronicky 
(vymazány z databáze) a nebudou dále zpracovány v žádné databázi, týkající se marketingu.  

Před udělením souhlasu jsem byl/-a informovaný/-á o následujících skutečnostech:  

- moje osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům,  

- moje osobní údaje, jejichž poskytnutí je dobrovolné, budou uchovány po dobu platnosti souhlasu a nebudou 

zpracovány k žádnému jinému účelu, než k tomu, na který byli získané,  

- jako dotčená osoba mám právo požadovat od provozovatele přístup k mým osobním údajům, které se mně 

týkají, právo na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování, právo podat námitku proti zpraco-

vání, jako i právo na přenositelnost údajů, 

- v odůvodněném případě mám jako dotčená osoba právo podat stížnost dozorujícímu orgánu, kterým je Úřad 

na ochranu osobních údajů České Republiky,  

- beru na vědomí, že přeshraniční přenos mých osobních údajů do třetí krajiny se neuskutečňuje,  

- beru na vědomí, že nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

Svoje právo kdykoliv odvolat souhlas, a to i před uplynutím doby, na kterou byl tento souhlas udělen, můžu jako 
dotčená osoba uplatnit následujícími způsoby:  
a) e-mailovou žádostí zaslanou na adresu: antiktv@antiktv.cz, 
b) zasláním písemné žádosti na adresu sídla provozovatele s uvedením textu „GDPR - odvolání souhlasu“ na 
obálce.  

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.  

V případě jakýchkoliv otázek souvisejících s ochranou Vašich osobních údajů včetně uplatnění Vašich práv ve 
smyslu Nařízení a Zákona o ochraně osobních údajů Vás prosíme, abyste nás kontaktovali na výše uvedené adrese.  
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