Královská dražební a.s.
se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00 IČ: 248 11 505
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16956

SOUHLAS SPOSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jméno a příjmení:

Telefon:

Trvalé bydliště:

Email:
Datum narození:

Tímto udělujete svůj svobodný, DOBROVOLNÝ a výslovný souhlas správci osobních údajů:

Kontaktní osoba: Václav Török, torok@kralovskadrazebni.cz, +420 775 870 776

1.

o mne zpracovával v písemné nebo elektronické
podobě, na hmotném nosiči nebo v digitální
(nehmotné) podobě následující OSOBNÍ ÚDAJE
(Klient vybere zaškrtnutím dle vlastní volby):

•

•

•

•

jméno a příjmení, bydliště, telefon, email,
kdy tyto osobní údaje sděluji KD, a.s.
ANO
NE
foto s mou podobiznouv průběhu
akce pořádaného společností KD, a.s.
a/nebo v souvislosti s touto akcí
ANO

•

ANO

2.

ANO

•

zařazení osobních údajů do databází KD, a.s.
ANO

•

•

NE

NE

odborné semináře, konference, kulturní akce,
veletrhy elektronickou i písemnou komunikací
ANO

pro propagaci a reklamu (prezentaci) KD, a.s.
na jeho webových stránkách:

ANO

zasílání obchodních nabídek KD, a.s. elek
tronickou i písemnou komunikací
ANO

NE

NE

a následující ÚČELY zpracování
(Klient vybere zaškrtnutím dle vlastní volby):

•

NE

zprostředkování účasti na výherních loteriích,
soutěžích a podobných propagačních akcích
a vykonávání těchto aktivit
ANO

•

NE

zasílání důležitých informací týkajících se KD, a.s.
jako jsou např. změny podmínek, zásad
a dalších administrativních informací KD, a.s.
ANO

NE

videozáznam, na kterém bude zaznamenána má
podobizna a můj hlas nebo jen má podobizna,
pořízené v průběhu akce pořádaného společností
AuroGenio a/nebo v souvislosti s touto akce

zaslání poděkování Klientu za osobní účast na
akce, příp. jiných akcí pořádaných KD, a.s.

NE

pro propagaci a reklamu (prezentaci) KD, a.s
a jeho činnosti v tisku, rozhlasu, televizi či
v jiných sdělovacích
prostředcích, a to v tištěné
(hmotné) i elektronické (nehmotné) podobě,
ANO

•

NE

NE

pro propagaci a reklamu (prezentaci) KD, a.s.
a jeho činnosti v informačních, reklamních a prezentačních letácích a materiálech, a to v tištěné
(hmotné) i elektronické (nehmotné) podobě,
ANO

NE

Máte právo na blokaci údajů za splnění
zákonných podmínek.

Souhlas je Klientem udělován společnosti KD, a.s.
na
DOBU URČITOU, A TO 5 LET ode dne jeho udělení
(za udělení je považován datum podpisu Klienta).

3.

JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Shromáždění, uspořádání, uložení, vyhledání,
zveřejnění, které nezbytně souvisív ýskonem
uvedeného účelu. Tento souhlas představuje právní
základ pro možnost zpracování vašich údajů.

•

Chcete nechat náš postup přezkoumat?

Máte právo na přenositelnost svých údajů
k jinému správci.

•

Jak budeme postupovat v případě porušení zabezpečení vašich údajů?
Máte právo obdržet informaci o porušení zabezpečení vašich údajů, pokud je pravděpodobné,
že porušení bude mít za následek riziko pro
vaše pro práva a svobody.

KOMU MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDAT?
KD, a.s. je oprávněno vaše údaje poskytnout v nezbytném rozsahu dalším příjemcům, a to osobám,
které vykonávajípodpůrné činnosti jako např.
provozovatelé IT systémů, správce webových služeb, záložních a cloudových serverů, a datových
záloh, avšak vždy při dodržení stanoveného účelu.
KD, a.s.není oprávněno osobní údaje předat do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

5.

Chcete předat své údaje jinému správci?

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlo
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat
o soudní ochranu.

Tento souhlas současně udělujete KD, a.s. ve smyslu ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, i jako souhlas k pořízení, užití, rozmnožování a rozšiřování fotografického záznamu v nehmotné (digitální) podobě, k odsouhlaseným účelům uvedeným v bodě 2. tohoto souhlasu, a to bez jakéhokoli
místního (územního) omezení a na dobu 5 let.

4.

•
•

7.

JAKÝ BUDE POSTUP, POKUD OBDRŽÍME VAŠI
ŽÁDOST O UPLATNĚNÍ PRÁV?
Jsme povinni vás bezplatně informovat o přijatých
opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém
případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem
na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva mě síce. Pokud bychom nevyhověli vaší žádosti, budete
informováni bezodkladně (nejpozději do jednoho
měsíce) o důvodech nevyhovění.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU
V některých případech vymezených legislativou není
KD, a.s. povinno zcela nebo zčásti žádosti vyh-o
vět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně
nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože
se opakuje. V takových případech KD, a.s. může:

6.

Souhlas je dobrovolný a nejste povinni jej posky-t
nout. Udělený souhlas lze KDYKOLIV ODVOLAT,
a to písemným oznámením doručeným AuroGenio
(osobně, poštou na adresu jeho sídla, elektronicky
zasláním e-mailu na adresu:drazby@kralovskadrazebni.cz
(i)
uložit přiměřený poplatek zohledňující adv případě elektronického odvolání souhlasu formou
ministrativní náklady nebo
e-mailové zprávy může KD, a.s. učinit nezbytné
úkony pro ověření vaší totožnosti). Odvoláním sou(ii)
odmítnout žádosti vyhovět.
hlasu není dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů vycházející ze souhlasu, který jste
udělil před jeho odvoláním (pokud byl udělen).
Pokud KD, a.s.obdrží žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádost,i
může požádat o poskytnutí dodatečných informací
nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele.
JAKÁ MÁTE PRÁVA A AUROGENIO POVINNOSTI?
Chcete mít přehled, které údaje o vás zpracováváme?

•

Máte právo získat potvrzení, které údaje o vás
zpracováváme a další související informace.

•

Máte zájem o opravu svých údajů?

Podpisem níže prohlašujete, že vám bylo před udělením
souhlasu sděleno, že udělení či neudělení tohoto souhlasu
nebude mít jakýkoliv negativní vliv na možnost účastnit se
vzdělávací akce organizované společností KD, a.s.

Pokud jsou vaše údaje nesprávné či nepřesné,
opravíme je. S přihlédnutím k účelům, pro které
jsou údaje zpracovány, máte právo, abychom
také doplnili neúplné údaje.

•

Chcete, abychom vaše údaje vymazali?

V ……………………………………

dne: ……………………………

Máte právo na jejich výmaz, pokud je naše zpracování neoprávněné.

•

Chcete zpracování svých osobních údajů omezit?

Podpis ……………..……………….

