SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný(á), svým podpisem dobrovolně uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon), svůj souhlas se zpracováním mých osobních
údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, kontaktní poštovní adresa, telefon, e-mail (dále jen Osobní údaje),
na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let), společností COLGATE – PALMOLIVE Česká
republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika,
IČ: 416 92 071, jakožto správcem Osobních údajů (dále jen Správce), a to především s jejich
shromažďováním, uchováváním, tříděním a ukládáním za použití manuálních a automatizovaných
způsobů, zejména s jejich uchováváním ve Správcově elektronické databázi odborníků v oboru zubního
lékařství, a to v následujícím rozsahu a za následujícími účely:
v rozsahu: titul, jméno, příjmení, adresa a telefon za účelem kontaktování ze strany
Správce pro domluvení návštěvy obchodního zástupce Správce
v rozsahu: titul, jméno, příjmení a poštovní adresa za účelem zasílání
promočních materiálů a vzorků
v rozsahu: titul, jméno, příjmení, adresa, email pro marketingové a obchodní účely,
zejména pro zasílání obchodních sdělení ze strany Správce nebo jím pověřené třetí osoby.
Rovněž potvrzuji, že jsem byl/a ve smyslu Zákona poučen/a a informován/a Správcem o mých právech
souvisejících se zpracováním mých Osobních údajů, především o mém právu přístupu k Osobním údajům,
právu žádat jejich opravu a o právu na zrušení souhlasu se zpracováním mých Osobních údajů.

Titul: ................ Jméno: ............................ Příjmení: .................................................................
Kontaktní adresa:
Ulice: ........................................................ Město: ...................................................................
Okres: ........................................................ PSČ:
Tel.:

...................................................................

........................................................ E-mail: ...................................................................

Datum: ...................................................... Podpis: ...................................................................
Po vyplnění celého formuláře stiskněte tlačítko „Tisk“
1.
2.

Vyplněný a vytištěný formulář podepište a opatřete razítkem.
Otevřete si aplikaci pro odesílání elektronické pošty a odešlete oskenovaný
vyplněný formulář jako přílohu zprávy na všechny následující adresy:
radka_navesnikova@colpal.com, ...

Váš partner v pÉČi o dutinu ústní

TISK

