SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CONSENT WITH PROCESSING OF
PERSONAL DATA

poskytnutý v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, popř. zákonem, který jej do budoucna
nahradí (dále jen „Zákon“)

given in accordance with Regulation (EU)
2016/679 of the European Parliament and of the
Council of 27 April 2016 on the protection of
natural persons with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such
data, and repealing Directive 95/46/EC
(the „Regulation“) and Act. no. 101/2000 Coll.,
on protection of personal data as amended, or an
act, which might replace such act in the future
(the „Act“)

Já níže podepsaný/-á:

I, undersigned:

jméno a příjmení / name and family name: ______________________________________________
narozený / born on: ________________________________________________________________
trvale bytem / with permanent residence at: _____________________________________________
tímto jako zájemce/-kyně o služby/klient
společnosti Tetragrammaton a.s., IČO:
02657023, se sídlem Žitná 562/10, 120 00 Praha
2 zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze odd. B, vložka 19630
(dále jen „Společnost“), poskytuji Společnosti
jako správci souhlas se zpracováním osobních
údajů pro účely nabídky a poskytování služeb
Společnosti spočívajících zejména, ne však
výlučně, ve všech oborech jejího podnikání
uvedených na jejích web stránkách a to korunareality.cz, korunareality.cz (dále jen „Služby“).

hereby as person interested in services/client of
the company Tetragrammaton a.s., id. reg. no.:
02657023, with registered office at Žitná 562/10,
120 00 Prague 2, registered in the commercial
register maintained by the Prague city court under
dep. B insert No. 19630 (the “Company”), give
to the Company as the administrator the consent
to processing my personal data for the purposes
of offer and provision of the services of the
Company including mainly, but not limited to, all
business areas listed on websites: korunareality.cz, korunareality.cz(the „Services“).

Podpisem tohoto souhlasu beru na vědomí a
souhlasím s tím, že při zpracování osobních údajů
Společnost využívá služby zpracovatele
osobních údajů, a to konkrétně společnosti Data
Protection Office a.s., IČO: 07093292, se sídlem
Žitná 562/10, Nové Město, 120 00, Praha 2,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 23434,
aby zpracovával osobní údaje, včetně mých
osobních údajů, pro Společnost a za Společnost.
Podpisem tohoto souhlasu souhlasím s tím, aby
mé osobní údaje (v rozsahu: jméno, příjmení,
akademické tituly, pohlaví, trvalé bydliště,
přechodné bydliště, datum narození, rodné číslo,
druh
a
číslo
průkazu
totožnosti,
fotografie/podobizna, telefonní číslo, e-mailová
adresa, preference ve vztahu k nabízeným či

By signing this consent, I acknowledge and agree
that the Company uses services of the
processor of the personal data, which is Data
Protection Office a.s., id. reg. no.: 07093292,
with registered office at Žitná 562/10, 120 00,
Prague 2, registered in the commercial register
maintained by the Municipal court in Prague
under dep. B insert No. 23434 to process the
personal data, including my personal data, for and
on behalf of the Company.
By signing this consent, I agree that my personal
data (in the scope of: first name, family name,
academic degrees, gender, permanent residence,
temporary residence, date of birth, personal
identification number, type and number of
identification document, photograph/portrait,
phone number, e-mail address, my preferences

1

poskytovaným Službám) byly zpracovány
Společností za účelem činění nabídek a
poskytování Služeb Společnosti a aby byly
dále zpracovávány a uchovávány Společností
za účelem poskytování Služeb a činění
případných dalších budoucích nabídek Služeb
Společnosti.
Podle uvedeného budou mé osobní údaje
zpracovávány a uchovávány Společností (a) po
dobu trvání nabídky či poskytování Služeb
Společností, a poté po dobu po skončení
poskytování těchto Služeb nezbytně nutnou
k vypořádání veškerých práv a povinností
z poskytování Služeb vyplývajících, nebo (b) do
odvolání mého souhlasu se zpracování
poskytnutých osobních údajů, a to podle toho,
co nastane dříve.
Společnost zpracovává osobní údaje v souvislosti
s nabídkou a poskytováním Služeb. Poskytnutí
osobních údajů za účelem jejich zpracování,
popsané v tomto souhlasu je dobrovolné a je
odůvodněno snahou o efektivní nabídku a
poskytování Služeb Společnosti a efektivní
výkon a plnění všech práv a povinností
vznikajících v souvislosti s plněním smluv
uzavřených se Společností jako dodavatelem
Služeb.

regarding the offered or provided Services) will
be processed by the Company for the purposes
of offering and providing the Services of the
Company and will be further processed and
maintained by the Company for the purposes
of provision of the Services and offering of
other Services of the Company in the future.
As indicated above, the Company will process
and maintain my personal data (a) for the period
until the provision of the Services ends, and
then for the period necessary for settling all the
rights and obligations arising from the provision
of the Services, or (b) until I withdraw my
consent with the processing of the provided
personal data, whichever of these occurs earlier.

Podpisem tohoto souhlasu beru výslovně na
vědomí a souhlasím s tím, že osobní údaje, které
o mně Společnost zpracovává, mohou být
předány takovým třetím osobám, které se
přímo či nepřímo podílení na nabídce či
poskytování Služeb, a to za účelem a v rozsahu,
který je nezbytný nebo užitečný pro nabízení a
poskytování Služeb. Dojde-li k předání osobních
údajů popsanému v tomto odstavci, zajistí
Společnost, aby při zpracování či jiném nakládání
s předanými osobními údaji byla vždy
respektována a zachována úroveň jejich ochrany,
zaručená Nařízením a Zákonem.

By signing this consent, I expressly acknowledge
and agree that my personal data processed by
the Company may be transferred to the third
parties which directly or indirectly participate in
the offering or provision of the Services. Such
transfers of my personal data may occur within
the scope necessary or useful for offering or
providing the Services. If the personal data is
transferred under this paragraph, the Company
shall ensure that when processing or otherwise
disposing with the transferred personal data, the
level of their protection in accordance with the
Regulation and Act will be continuously
observed.
By signing this consent, I acknowledge that I
have the right to withdraw this consent with
processing of my personal data at any time,
whereas such withdrawal will not affect the

The Company processes the personal data in
connection with the offer and provision of the
Services. Provision of the personal data for the
purposes of their processing, described in this
consent, is voluntary and is justified by the
effort to efficiently offer and provide the Services
of the Company and to enable the efficient
performance and fulfillment of all rights and
obligations arising in connection with the
contracts entered into by the Company as a
supplier of Services.

Podpisem tohoto souhlasu beru na vědomí, že
mám právo tento souhlas se zpracováním
osobních údajů kdykoliv odvolat, přičemž
odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
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zpracování osobních údajů vycházející z
uděleného souhlasu před jeho odvoláním.
Dále beru na vědomí, že v případě odvolání
souhlasu se zpracováním osobních údajů je
Společnost povinna všechny osobní údaje
zpracovávané o mé osobě vymazat. To neplatí
pouze v případech výslovně stanovených v čl. 17
odst. 3 Nařízení. V případě, že odvolám svůj
souhlas se zpracování osobních údajů, jsem si
vědom/-a všech přímých i nepřímých
důsledků, které toto odvolání způsobuje, a
jsem s nimi srozuměn/-a.

lawfulness of processing of the personal data,
based on this consent prior to its withdrawal.
I also acknowledge that in case of withdrawal of
the consent with processing my personal data, the
Company is obliged to erase all my personal data.
The aforesaid does not apply only in cases set out
in article 17 paragraph 3 of the Regulation. In
case I do withdraw my consent with processing
my personal data, I am aware of all direct or
indirect consequences, which are or may be
caused by such withdrawal, and I understand
and acknowledge them.

Podpisem tohoto souhlasu beru na vědomí, že
mám právo požadovat od správce přístup
k osobním údajům týkajícím se mé osoby,
právo na opravu nepřesných osobních údajů
či doplnění neúplných osobních údajů
zpracovávaných o mé osobě. Dále beru na
vědomí, že mám právo těž na výmaz osobních
údajů zpracovávaných o mé osobě, popřípadě
též právo na omezení jejich zpracování a, je-li
to technicky možné a proveditelné, i právo na
vyloučení jejich přenositelnosti. Společnost je
povinna poskytnout mi na žádost kopii
zpracovávaných osobních údajů v papírové či
elektronické formě. V případě žádosti o další
kopie zpracovávaných osobních údajů v papírové
formě beru na vědomí, že Společnost je
oprávněna účtovat si přiměřený poplatek na
úhradu administrativních nákladů.

By signing of this consent I acknowledge that I
have the right to request from the Company
access to my personal data, to request
correction of inaccurate personal data or to
supplement the incomplete personal data
processed about me by the Company. I also
acknowledge that I have the right to request
erasure of my personal data processed by the
Company, and the right to request restriction
of their processing. If technically possible and
feasible, I have the right to exclude the
portability of my personal data processed by
the Company. Upon my request the Company
is obliged to provide me with the copy of my
personal data processed by the Company in
written or electronic form. In case I request
further copies of the processed personal data in
written form, the Company is entitled to charge a
reasonable fee based on administrative costs.

Podpisem tohoto souhlasu beru na vědomí a
souhlasím, že osobní údaje, které o mně
Společnost zpracovává, budou zpracovávány
ne/výhradně
formou
automatizovaného
zpracování, a to včetně tzv. profilování (použití
osobních údajů k hodnocení některých osobních
aspektů fyzické osoby a rozboru týkajícího se
jejích preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.).

By signing of this consent I acknowledge and
agree that my personal data processed by the
Company will be processed exclusively/nonexclusively by the means of automated
processing, including the so called profiling
(use of personal data to evaluate certain personal
aspects and analysis of his/her preference,
interests, reliability etc.)

Podpisem tohoto souhlasu beru na vědomí, že
mám právo vznést námitku proti zpracování
mých osobních údajů pro účely přímého
marketingu. Vznesu-li tuto námitku, beru na
vědomí, že mé osobní údaje již pro tyto účely
nebudou dále zpracovávány.

By signing of this consent I acknowledge and
agree that I have the right to object to
processing of my personal data for the
purposes of direct marketing. If I raise such
objection, I am aware that my personal data will
no longer be used for such purposes.
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Podpisem tohoto Souhlasu beru na vědomí a
souhlasím s tím, že osobní údaje, které o mně
Společnost zpracovává, mohou být v rámci
jejich zpracování přemístěny do dalších zemí
EU s tím, že při jakémkoliv zacházení s těmito
údaji bude vždy respektována úroveň ochrany
zaručená Nařízením a Zákonem.

By signing of this consent, I acknowledge and
agree that my personal data processed by the
Company may be relocated to other EU states
in the course of their processing, whereas when
processing or otherwise disposing with the
relocated personal data, the level of protection in
accordance with the Regulation and the Act will
be continuously observed.
By signing of this consent I acknowledge that in
case of breach of the Regulation I have the
right to lodge a complaint with the Office for
Personal Data Protection of the Czech
Republic or with the competent authority in
other member state of EU.

Podpisem tohoto souhlasu beru na vědomí, že
v případě porušení Nařízení mám právo podat
stížnost týkající se zpracování mých osobních
údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů
České
republiky
popř.
příslušnému
dozorovému orgánu v jiném členském státě
EU.
Podpisem tohoto souhlasu beru na vědomí, že
kontaktními údaji Společnosti jsou: adresa pro
doručování Žitná 562/10, 120 00 Praha 2, emailová adresa office@parkerhill.cz a telefonní
číslo 774 553 446. Společnost nemá pověřence
pro ochranu osobních údajů, neboť nesplňuje
podmínky, za nichž Nařízení jeho jmenování
Společností požaduje.
Podpisem tohoto souhlasu beru na vědomí, že
v případě, pokud je pravděpodobné, že určitý
případ porušení zabezpečení Společností
uchovávaných osobních údajů bude mít za
následek vysoké riziko pro má práva a
svobody, Společnost mě o takovém porušení
vyrozumí bez zbytečného odkladu.
Podpisem tohoto souhlasu potvrzuji, že jsem byl
Společností poučen o všech právech, která mi
v souvislosti se zpracováním osobních údajů
vyplývají z Nařízení a Zákona.
Tento souhlas uděluji na dobu 12 měsíců.
Tento souhlas je vyhotoven v paralelním
česko-anglickém znění. V případě jakýchkoliv
rozporů mezi jednotlivými jazykovými verzemi
má přednost česká jazyková verze.

By signing of this consent I acknowledge the
following contact information of the Company:
postal address Žitná 562/10, 120 00 Prague, email address office@parkerhill.cz a phone
number 774 553 446. The Company has not
designated a data protection officer because
under the Regulation, the Company is not obliged
to do so. By signing this consent, I acknowledge
that in case it is likely that a certain case of
infringement of the protection of my personal
data, processed by the Company, is likely to
represent a significant risk to my rights and
freedoms, the Company will notify me of such
infringement without undue delay.
By signing this consent I confirm that the
Company notified me of all the my rights in
connection with processing of my personal data
which are guaranteed by the Regulation and Act.
This consent is given for the 12 months.
This consent is made in parallel Czech-English
version. In case of any variance between the
language versions, the Czech version shall
prevail.

V / In: ________________________ Datum / Date: ________________________
________________________
(podpis / signature)
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