
 

 
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA (ODBĚRATELE) 

 

Já, níže podepsaný/á: 

 

Jméno a příjmení: ____________________ 

dat. nar.:  ____________________ 

IČ:    ____________________ 

bytem:   ____________________ 

E-MAIL:  ____________________ 

 

tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti JETOMAS s.r.o., IČ 02643146, se sídlem K 

Vyhlídce 910, 250 91 Zeleneč v Čechách (dále jen „Společnost“), jakožto správci osobních údajů, ohledně 

následujících osobních dokladů obsažených v mnou poskytnuté objednávce, kupní smlouvě, všeobecných 

obchodních podmínek, ceníku aj.:  

• jméno a příjmení; 

• datum narození, popř. rodné číslo, IČ: 

• doručovací adresa; 

• sídlo, trvalou adresu; 

• e-mailová adresa; 

• telefonní číslo; 

(dále jen „Osobní údaje“) 

 

Společnost zpracovává mé Osobní údaje za účelem zpracování objednávky, uzavření kupní smlouvy, servisu a 

dalších činností související s výkonem podnikatelské činnosti společností. 

  

Tento souhlas se zpracováním Osobních údajů se uděluje na dobu 10 let od udělení nebo do té doby, dokud tento 

souhlas neodvolám. Udělený souhlas mohu kdykoli i bez uvedení důvodu odvolat na adrese Společnosti nebo 

v prodejně nebo dle instrukcí uvedených v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů Společnosti, který tvoří 

přílohu tohoto dokumentu a zároveň je dostupný na webové stránce (dále jen „Zásady“). 

 

Prohlašuji, že Osobní údaje, které byly Společnosti dobrovolně předány jsou aktuální a platné. V případě, že dojde 

k jejich změně či neplatnosti, jsem povinen tuto změnu Společnosti bez zbytečného odkladu oznámit. 

Společnost nebude předávat Osobní údaje třetím osobám, mimo povinnosti vyplývající pro Společnost 

z příslušných zákonů, pokud k tomu nezíská můj výslovný souhlas. 

 

Beru na vědomí, že další informace o mých právech a povinnostech ohledně ochrany osobních údajů jsou 

k nalezení v Zásadách. 

 

V ________ dne________ 

 

 

____________________ 

zákazník 

 

Příloha: Zásady zpracování osobních údajů Společnosti je na webu společnosti a dále byly předloženy při podpisu 



 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA 

(ODBĚRATELE) 

 

Já, níže podepsaný/á: 

 

Jméno a příjmení: ____________________ 

dat. nar.:  ____________________ 

bytem:   ____________________ 

E-MAIL:  ____________________ 

 

Tímto odvolávám souhlas se zpracováním osobních údajů, který jsem udělil zpracovateli společnosti JETOMAS 

s.r.o., IČ 02643146, se sídlem K Vyhlídce 910, 250 91 Zeleneč v Čechách (dále jen ,,zpracovatel“), jakožto správci 

osobních údajů, ohledně následujících osobních dokladů obsažených v mnou poskytnuté objednávce, kupní 

smlouvě, všeobecných obchodních podmínek, ceníku aj.:  

• jméno a příjmení; 

• datum narození, popř. rodné číslo, IČ: 

• doručovací adresa; 

• sídlo, trvalou adresu; 

• e-mailová adresa; 

• telefonní číslo; 

 (dále jen „Osobní údaje“) 

 

Společnost zpracovávala mé Osobní údaje za účelem uzavírání smluv (kupní, nájemní aj. ) a poskytování služeb 

zákazníkovi. 

  

 

V ________ dne________ 

 

 

 

____________________ 

zákazník 

 

 

ODVOLÁNÍ ZAŠLETE ZPRACOVATELI 

 

EMAILEM 

Na mailovou adresu: prodejna@jetomas.cz 

 

POŠTOU 

Na adresu: JETOMAS s.r.o., Lodní náměstí 1093/7, 412 01, Litoměřice 

 

 

OSOBNĚ 

Na provozovně: na Lodním náměstí 1093/7, 412 01, Litoměřice 

 



 


