
  

Pro lepší kvalitu přenosu otisku prstu využijte všechna pole.

Objednávka č.

Vzor

 MÍSTO PRO OTISK PRSTU



 Správce osobních údajů 
WITH U emotional jewelry, a.s.  
Sídlo: Pod Šancemi 196/4, 190 00 Praha - Vysočany 
IČ: 08502471 
E-mail: objednavka@withu.cz   Tel.: +420 735 547 547

 Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.
Otisky prstů 

 Právní základ a účel zpracování osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat na základě 
Vašeho souhlasu, a to za účelem výroby osobního šperku na 
základě objednávky číslo: 
  
…………………………………………………………………

 Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování může 
být prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce 
jednotlivými pověřenými pracovníky správce. Správce může 
zpracováním pověřit další osobu - zpracovatele. Ke zpracování 
dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním 
způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení 
všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních 
údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační 

opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, 
aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, 
jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, 
kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo 
subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat 
dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních 
údajů. Otisky prstů jsou skartovány nejpozději do 1 měsíce ode 
dne, kdy Vám je šperk dodán. 

 Vaše práva 
Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím 
emailové  adresy: info@withu.cz 
nebo na telefonním čísle: +420 735 547 547 
Uděluji správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů za 
výše uvedeným účelem: 

V ……………………………… dne ………………………………  
(podpis subjektu údajů, tj. osoby poskytující otisky) 

……………………………………………………...……………… 
(jméno a příjmení subjektu údajů, tj. osoby poskytující otisky)
Objednatel prohlašuje, že tento souhlas subjekt údajů podepsal 
v přítomnosti objednatele:  

…………………………………………… (podpis objednatele)

  Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů*

* Souhlas se uděluje pouze v případě, že otisky prstů poskytuje osoba odlišná od objednatele. Pokud otisky prstů poskytuje objednatel, souhlas se nevyžaduje.


