
  

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  

Tento souhlas jde kdykoliv odvolat. 

Zaškrtnutím nepředvyplněného pole označeného jako „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ udělujete 
společnosti Stock Convertor, s.r.o., IČ 107 93 674, se sídlem Gajdošova 4489/26, Židenice, 615 00 Brno, svůj 
souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů zejména podle nařízení GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., 
konkrétně Vašeho jména, příjmení, rodného čísla, e-mailové adresy. 

Svůj souhlas nám udělujete proto, abychom Vám mohli zaslat ověřovací kód nezbytný pro vyplnění žádosti 
prostřednictvím našich webových stránek. 

Pokud nám na základě tohoto souhlasu sdělíte osobní údaje a my Vám zašleme ověřovací kód a speciální 
odkaz pro vyplnění žádosti, kterou však nevyplníte, máme oprávněný zájem zjistit, z jakého důvodu jste žádost 
nevyplnili. Za tímto účelem a dále proto, abychom Vám nabídli i naše další služby, Vás proto budeme 
prostřednictvím sděleného e-mailu zpětně kontaktovat. Vy máte právo nám kdykoliv sdělit, že již od nás 
nechcete další upozornění a sdělení dostávat a my jsme povinni Vám již další upozornění ani sdělení 
nezasílat, pokud nám nesvědčí jiný právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů. 

Svůj souhlas nám udělujete na dobu 3 let ode dne, kdy byl souhlas udělen, pokud jej dříve neodvoláte. 
Souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím emailu na adrese gdpr@zapomenutemiliardy.cz. Pokud svůj 
souhlas odvoláte, neznamená to, že Vaše osobní údaje nemůžeme zpracovat z jiného právního důvodu. 

Zpracováním Vašich osobních údajů získaných na základě tohoto souhlasu jsme oprávněni pověřit tře@ osobu 
v pozici zpracovatele, stejně jako jsme oprávněni Vaše osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu 
předat tře@ osobě v pozici správce za účelem dalšího zpracování. Bližší specifikace zpracovatelů a dalších 
příjemců Vám bude poskytnuta na Vaši žádost. 

Vaše osobní údaje nejsou předávány do tře@ch zemí mimo EU nebo mezinárodním organizacím či orgánům, 
pokud k tomu nedáte souhlas nebo pokud k tomu nejsme ze zákona povinni. 

V souvislosL se zpracováním Vašich osobních údajů naší společnosL máte právo:  
- požádat nás o přístup k osobním údajům, které jsou námi zpracovávány,  
- požádat nás o kopii těchto osobních údajů,   
- požádat nás o potvrzení o zpracovávaných osobních údajích, zejména o sdělení účelu zpracování, 

kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců, doby zpracování/uložení 
osobních údajů, informací o zdroji osobních údajů, skutečnosL, zda dochází k automaLzovanému 
rozhodování, včetně profilování,  

- požádat nás o opravu, resp. doplnění nepřesnos@, 
- požádat nás o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro 

poskytnutý účel, nebo pokud jsou námi zpracovávány proLprávně, 
- požádat nás o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v článku 18 GDPR, 
- na přenositelnost jeho osobních údajů,  
- vznést námitku podle článku 21 GDPR. 

                                        

 /  1 2
  



  
Pokud se domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s Vašimi právy či zákonem, můžete: 
- požádat o vysvětlení, 
- požadovat odstranění proLprávního stavu, 
- podat s@žnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Pokud podáte jakoukoliv z výše uvedených žádostí či požadavků, odpovíme Vám do 30 dnů od doručení Vaší 
žádosti (Vašeho požadavku). 

Chcete-li některá z výše uvedených práv uplatnit, kontaktujte nás na e-mailu: gdpr@zapomenutemiliardy.cz, 
případně se můžete obrátit na našeho pověřence: poverenec@kopecnypartners.com. 

Pokud podáte jakoukoliv z výše uvedených žádostí či požadavků, odpovíme Vám do 30 dnů od doručení Vaší 
žádosti (Vašeho požadavku). 

Veškeré informace o zpracování osobních údajů naší společnosL naleznete v našich Zásadách zpracování 
o s o b n í c h ú d a j ů ( h Y p s : / / d o c u m e n t s . z a p o m e n u t e m i l i a r d y . c z / 2 1 0 6 / r b s i w q /
Zasady_zpracovani_osobnich_udaju.pdf). 
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