Souhlas se zpracováním osobních údajů
pro marketingové účely
Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ uděluji společnosti AB audit s. r.
o., IČ 069 56 475, se sídlem Štěpánská 1109, 755 01 Vsetín, zapsané v Obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 73932 (dále jen „společnost“) souhlas ke zpracování
mých osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“)
v rozsahu všech údajů zadávaných do formuláře na tomto webu a dále v rozsahu mnou používané
IP adresy.
Komu?

Správci osobních údajů AB audit s. r. o., IČ 069 56 475, se sídlem Štěpánská 1109,
755 01 Vsetín a jejím zástupcům (zpracovatelům).

Na jak dlouho?

Na dobu trvání smluvního vztahu s AB audit nebo smluvního vztahu, který AB

audit zprostředkovala, a po dobu 1 roku po jejich ukončení, minimálně však na dobu
10 let od udělení tohoto souhlasu.
Za jakým účelem souhlas dávám? Přímý marketing, zasílání novinek, obchodních sdělení a
nabídek produktů a služeb prostřednictvím pošty, elektronické komunikace a telefonu
ze strany společnosti AB audit a jejích zástupců. Zpracování zahrnuje marketingové
zpracování, analýzy a profilování informací s cílem přizpůsobení případné nabídky.
Osobní údaje budou zpracovávány manuálně a/nebo automatizovaně v rámci informačního
systému společnosti, popřípadě v informačních systémech třetích osob, jež společnost pověřila
plněním svých smluvních či zákonných povinností.

Souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne udělení tohoto souhlasu.

Odvolání souhlasu lze provést e-mailem na adresu: info@abivia.cz

Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro zaslání dotazu prostřednictvím kontaktního
formuláře. Klient bere na vědomí, že v případě neudělení souhlasu budou osobní údaje
zpracovávány za účelem jednorázového vyřízení zaslaného dotazu nebo příspěvku, k tomuto
zpracování není třeba souhlasu uživatele. Údaje označené ve formuláři hvězdičkou jsou povinné pro
zaslání dotazu.
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Tímto výslovně prohlašuji, že jsem starší 16 let. Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak
jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče, opatrovníka) o souhlas se zpracováním mých
osobních údajů a zákonný zástupce tento souhlas udělil.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ (UŽIVATELE WEBOVÝCH STRÁNEK):

Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům, tj. potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají,
jsou či nejsou zpracovávány. Pokud ano, má klient právo získat přístup k těmto osobním údajům, za
jakým účelem jsou údaje zpracovávány, kategorie dotčených osobních údajů, kdo a jakým
způsobem údaje zpracovává, kdo je příjemcem těchto údajů a jaká je plánovaná doba, po kterou
budou údaje uloženy. Kopii zpracovávaných osobních údajů poskytne AB audit pomocí prostředků
komunikace na dálku a není-li to možné, písemnou cestou.

Klient má právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se ho týkají. Klient má
za podmínek podle čl. 17 až19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen
„nařízení GDPR“) právo na jejich výmaz, omezení jejich zpracování a právo na přenositelnost údajů.
Klient má právo vznést námitku proti zpracování.

Klient má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro
účely přímého marketingu, má klient právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů,
které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého
marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu,
nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Pokud se domníváte, že AB audit s.r.o. nezpracovává údaje v souladu s výše uděleným souhlasem,
nebo že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo
je v rozporu se zákonem, můžete po společnosti AB audit s.r.o. požadovat vysvětlení, případně
odstranění tohoto stavu. Rovněž máte právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů se
stížností nebo žádostí o prověření a zajištění nápravy.

Zdroj osobních údajů: AB audit zpracovává údaje sdělené přímo klienty, zejména v rámci jednání o
uzavření a zprostředkování smluvního vztahu, nebo získané prostřednictvím webových stránek a
dále oprávněně zveřejněné osobní a kontaktní údaje subjektů údajů.

Marketingový souhlas se nevztahuje zpracování těch údajů, které AB audit potřebuje k plnění svých
smluvních a právních povinností (např. údaje ke splnění povinnosti identifikace a kontroly klienta
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podle zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti) nebo je-li to nezbytné pro ochranu práv a
právem chráněných zájmů AB audit a dotčených osob. Tyto povinné údaje jsou označeny zvlášť,
jejich nesdělení může být důvodem pro odmítnutí spolupráce.

AB audit zpracovává osobní údaje klientů za účelem plnění svých smluvních povinností a provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta, za účelem plnění zákonných povinností
a dále na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům (dále jen
„marketingový souhlas“).

AB audit zpracovává údaje, které jí sdělí sám klient, například v rámci jednání o uzavření smluvního
vztahu nebo prostřednictvím webových stránek, dále oprávněně zveřejněné údaje. Osobní údaje a
listiny jsou archivovány v souladu se zákonem, k zákonem vyžadované archivaci není třeba
souhlasu klienta.

Osobní údaje klientů mohou být zpřístupněny zpracovatelům (zaměstnancům a obchodním
zástupcům) AB audit, příjemcem jsou dále smluvní partneři AB audit, jejichž aktuální výčet je
obsažen v dokumentu „Všeobecné obchodní podmínky AB audit“ a smluvní partneři, kteří jsou
pověřeni výkonem činností ve prospěch AB audit (outsourcing) a kteří jsou zavázáni dodržovat
standardy ochrany osobních údajů.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a
technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto
není ani možné vyloučit, že k poskytnutým osobním údajům získá přístup nepovolaná osoba, anebo
že Vaše osobní údaje budou zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny. V této souvislosti
Vás nicméně chceme ujistit, že používáme taková technická, organizační a bezpečností opatření,
která mají zajistit, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům nebo k
neoprávněným zásahům do nich. Uvedená opatření následně pravidelně kontrolujeme a zlepšujeme
s ohledem na aktuální stav technologií.

Výslovně však chceme uvést, že jakákoli úroveň našeho zabezpečení se může ukázat být
nedostatečná, pokud k ochraně svých vlastních osobních údajů nebudete přistupovat zodpovědně i
Vy. Prosíme Vás proto a doporučujeme Vám, abyste zajistili bezpečnost Vašich údajů tím, že budete
uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete
dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že zprávy zasílané tímto
kontaktním formulářem a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou
šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování
důvěrných informací.
Stránka 3 z 4

Pořízení kopie průkazu totožnosti je možné pouze s písemným souhlasem klienta. Tím není dotčena
povinnost klienta předložit průkaz totožnosti k provedení povinné identifikaci. Klient má povinnost
sdělovat změny svých osobních údajů.

Upozornění: Vyjádření nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení či novinek prostřednictvím emailu provedené kliknutím na odhlašovací odkaz nemá vliv na písemně udělený souhlas se
zpracováním osobních údajů k ostatním účelům výše uvedeným. Nadále pouze nebudou zasílány
e-maily s obchodními sděleními a novinkami, zpracování k ostatním účelům zůstává zachováno do
odvolání písemného souhlasu.

Další důležité informace, včetně práv osob, jejichž údaje jsou zpracovávány, jsou podrobně
popsány ve Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na www.abivia.cz
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