SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v souladu se
zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. (dále jen „Zákon o ochraně osobních
údajů“) uděluji tímto společnosti Thermona, spol. s r.o., se sídlem Stará osada 258, 664 84
Zastávka u Brna, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C,
vložka 413, IČ: 13692861, (dále jen „Správce“) souhlas se shromažďováním, zpracováním a
uchováním mých osobních údajů. Osobními údaji se rozumí údaje uvedené v tomto webovém
formuláři, tj. v rozsahu až jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa (dále jen „Osobní
údaje“).
Účelem shromažďování, zpracování a uchování Osobních údajů je zpracování mé
poptávky/dotazu Správcem a to po dobu nezbytně nutnou pro plnění stanoveného účelu,
případně do písemného odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 10 let.
Tímto souhlasem potvrzuji, že jsem Správci poskytl své osobní údaje dobrovolně a že
jsou vyplněné údaje správné a pravdivé. Jsem si vědom, že osobní údaje jsou zpracovávány
automaticky i manuálně přímo prostřednictvím zaměstnanců Správce i zprostředkovateli
pověřených Správcem, zejména pak smluvně zavázanými servisními a montážními partnery.
Správce mě informoval a poučil, že v souladu s Nařízením mohu kdykoliv využít práva na
výmaz z databáze, práva na přístup ke svým osobním údajům, práva k omezení zpracování
mých osobních údajů, práva na informaci, jaké osobní údaje zpracovává i práva obrátit se na
„Úřad pro ochranu osobních údajů“ v případě pochybností o dodržování povinností
souvisejících se zpracováním Osobních údajů. Veškeré uplatnění výše uvedených práv, stejně
tak i odvolání tohoto souhlasu, musí být vůči správci doručeno písemně na adresu sídla, nebo
elektronicky na e-mailovou adresu privacy@thermona.cz.

Zabezpečení správce
Webové stránky Správce se snaží maximálně chránit informace o svých uživatelích.
Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím webových formulářů považujeme za citlivé a aktivně
je chráníme v režimu on-line i off-line. Zatímco na internetu chráníme Osobní údaje pomocí
šifrování SSL (aplikace běžící na protokolu HTTPS), děláme také vše pro to, abychom ochránili
Osobní údaje našich uživatelů i v režimu off-line. V tomto režimu si striktně zakládáme na
skutečnosti, že Osobní údaje nesmí opustit prostor našich kanceláří. Souhlas s přístupem k
identifikovatelným Osobním údajům se uděluje pouze zaměstnancům, kteří tyto informace
potřebují k provedení konkrétního úkolu, případně smluvně zavázaným partnerům.

