SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CONSENT TO PROCESSING OF
PERSONAL DATA

Já, níže podepsaný/á

I, the undersigned

...............................................................................
bytem ....................................................................
...............................................................................

................................................................................,
residing at ...............................................................
................................................................................

tímto výslovně uděluji na dobu neurčitou
společnosti iStyle CZ, s.r.o., sídlo Revoluční
1003/3, Praha 1, společnost zapsána u OR
vedeného městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 117066, souhlas ke zpracovávání mých
osobních údajů, včetně citlivých údajů, v rozsahu
osobních údajů, které jsem jí poskytl, a to za
účelem nabízení zboží a služeb a poskytování
slev na vybrané produkty.

hereby grant to company iStyle CZ, s.r.o., with its
registered seat at Revoluční 1003/3, Praha 1
company registration number 27583368 my
explicit consent to process my personal data,
including sensitive data, for an indefinite period
of time in the scope of personal data I have
provided for the purposes of offering of goods and
services and provision of discounts for selected
products.

Dále výslovně souhlasím s tím, že je společnost
iStyle CZ, s.r.o., bude oprávněna (i) předávat mé
osobní údaje ke zpracování do jiných států (např.
na základě smlouvy o zpracování), a (ii)
zpřístupňovat a předávat ke zpracování osobní
údaje kterékoli majetkově spřízněné osobě, a to v
obou případech včetně států, jejichž právní
úprava ochrany osobních údajů neodpovídá
požadavkům stanoveným právními předpisy
České republiky.

I further explicitly consent that iStyle CZ, s.r.o. is
entitled to (i) transfer my personal data for
processing to other countries (for example on the
basis of an agreement on data processing), and (ii)
disclose and transfer for processing my personal
data to any affiliated person, in both cases
including states where legal regulations do not
ensure an protection according to laws of the
Czech Republic.

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a řádně
informován/a o rozsahu zpracovávaných
osobních údajů a účelu jejich zpracování, o svém
právu přístupu k mým osobním údajům, právu na
opravu osobních údajů, o právu požadovat
vysvětlení a odstranění závadného stavu, jakož i
o právu se v případě nesrovnalostí obrátit přímo
na Úřad pro ochranu osobních údajů a o dalších
právech vyplývajících pro mě z ustanovení §11 a
21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů.

I confirm that I have been duly informed about the
scope of processed personal data and purpose of
their processing, about my right to access and
modify the personal data relating to me. I also
confirm that I have been informed of my right to
demand an explanation for, and the prompt
rectification of, any improper state of affairs, of
my right to appeal to the Office for Personal Data
Protection, and of other rights specified in Section
11 and 21 of Act No. 101/2000 Coll., on the
Protection of Personal Data.

V Praze dne …..............................................

In Prague on …................................

……………………………………......

…………………………………….

podpis

signature

