ODVOLÁNÍ
souhlasu se zpracováním osobních údajů a/nebo zasíláním obchodních sdělení

(Níže, prosím, vyplňte všechny požadované údaje. Úplné vyplnění všech požadovaných údajů slouží výhradně k přesné identifikaci, resp. odstranění
pochybností při identifikaci subjektu údajů správcem, vyplněné údaje nemohou být správcem použity pro žádný jiný účel zpracování).
Já, níže podepsaný/á
Jméno

Příjmení (rodné/předcházející příjmení)

Datum narození (ddmmrrrr)

Osobní číslo u ZFPA
(je-li přiděleno)

Trvale bytem

ODVOLÁVÁM tímto společnosti ZFP akademie, a.s., se sídlem 17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav, IČ: 26304805, zapsané u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 3828 (dále též „správce“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro níže uvedené účely zpracování:

(zde, prosím, označte, pro který účel zpracování odvoláváte souhlas se zpracováním)
k využití zpracovávaných osobních údajů (zejména k jejich shromažďování, ukládání do informačního systému správce, zpřístupňování, uchovávání, úpravě a pozměňování, předávání, třídění a kombinování) ke spolupráci se správcem dle evidenčního listu nebo smlouvy o spolupráci (osobní údaje mohou být pro tento účel po odvolání souhlasu nadále zpracovávány, stanoví-li právní předpisy pro tento případ jiný
právní základ zpracování);
k využití zpracovávaných osobních údajů (zejména k jejich shromažďování, ukládání do informačního systému správce, zpřístupňování, uchovávání, úpravě a pozměňování, předávání, třídění a kombinování), k obchodním aktivitám správce v rámci jeho zprostředkovatelské činnosti, zejména pak k nabízení produktů/služeb správce, resp. jeho obchodních partnerů, případně jejich zprostředkování ze strany správce
a správě zprostředkovaných smluv (osobní údaje mohou být pro tento účel po odvolání souhlasu nadále zpracovávány, stanoví-li právní
předpisy pro tento případ jiný právní základ zpracování);
aby správce mé osobní údaje předal jiným subjektům, jakožto správcům osobních údajů, se kterými správce spolupracuje, pokud takové
předání souvisí s účelem, pro který byl tento souhlas udělen, zejména souhlasím, aby správce mé osobní údaje předal ostatním společnostem
pod hlavičkou ZFP nebo společnostem, které jsou přímo nebo nepřímo ovládány společností ZFP GROUP, a.s., se sídlem: 17. listopadu 3112/12,
Břeclav, IČ: 29360951 nebo jiným společnostem/osobám s nimi spolupracujícím a to zejména k zasílání nabídky jejich služeb/zboží a jinému
využití k jejich obchodním aktivitám;
aby správce dle § 7 odst. 2 z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů používal mou e-mailovou adresu k zasílání obchodních sdělení správce, jakož i obchodních sdělení ostatních společností pod hlavičkou ZFP nebo společností, které jsou přímo nebo nepřímo ovládány společností ZFP GROUP, a.s., se sídlem:
17. listopadu 3112/12, Břeclav, IČ: 29360951 nebo jiných společností s nimi spolupracujících (označení tohoto účelu se považuje za vznesení námitky proti tomuto zpracování ve smyslu příslušných právních předpisů a e-mailová adresa nebude nadále za tímto účelem zpracovávána);
v případě elektronického dynamického biometrického podpisu, souhlas s takovou formou podpisu dokumentů a zároveň se zpracováním mých biometrických údajů (zejména údajů o pohybu ruky při podpisu), které jsou ve smyslu právní předpisů upravujících ochranu
osobních údajů považovány za citlivé údaje, resp. zvláštní kategorii údajů, a to za účelem potvrzení znění takto podepsaného dokumentu
a identifikaci mého podpisu, popřípadě pro účely porovnání mých podpisů;
ke zpracování údajů o mém zdravotním stavu, které jsou ve smyslu právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů považovány za
citlivé údaje, resp. zvláštní kategorii údajů, a to za účelem vytvoření nabídky, zprostředkování uzavření a následné správy zprostředkovaných
smluv (odvolání tohoto souhlasu může mít za následek nemožnost vytvoření vhodné nabídky pojistných produktů, příp. produktů, u nichž je
vyžadováno zjištění zdravotního stavu),
ke zpracování a zveřejňování fotografií, na kterých je vyobrazena má podobizna, a to za účelem marketingové a propagační činnosti
správce,
jiné (uveďte konkrétní účel zpracování či jiný požadavek, pokud se odvolání týká např. jen některých osobních údajů, přičemž na ostatní zde
nevyjmenované osobní údaje se odvolání souhlasu pro výše uvedené účely nevztahuje, uveďte konkrétní osobní údaje, s jejichž zpracováním
odvoláváte souhlas)

Prohlašuji, že jsem byl/a správcem informován/a, že i po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů mohou být některé mé osobní údaje
správcem nadále zpracovávány, pokud pro takové zpracování existuje na základě příslušných právních předpisů jiný právní základ zpracování (zákonná nebo smluvní povinnost správce či oprávněný zájem správce), a to v nezbytně nutném rozsahu po nezbytně nutnou dobu. Bližší informace
o zpracování Vašich osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování a ochrany osobních údajů dostupném na www.zfpa.cz.
Prohlašuji, že toto odvolání souhlasu je projevem mojí pravé a svobodné vůle.
Místo

Datum

Podpis

180319PN

