
 

Správce osobních údajů 
PROSPERITA finance, s.r.o., Nádražní 213/10, Ostrava 702 00 

IČ.: 29388163, Email:  prosperita.finance@prosperita.com 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 

Jméno a příjmení / název společnosti -  
statutární orgán – zástupce společnosti 

 

Trvalá adresa / sídlo  
 

Rodné číslo / IČ.:  
 

OP, PAS, číslo průkazu k trvalému pobytu ----------- 
 

Dále jen „subjekt údajů“  

 

Společnost PROSPERITA finance, s.r.o., se sídlem Nádražní 213/10, OSTRAVA 702 00 s IČ.: 
29388163 zapsaná u Krajského soudu v Ostravě  C 38208  (dále jen „Pf“), a Subjekt údajů, který s Pf 
hodlá uzavřít smlouvu nebo uzavřít jiný právní vztah, SOUHLASÍ  s evidencí a zpracováváním 
osobních údajů ve společnosti Pf v rozsahu pro fyzické osoby, statutární orgán nebo zástupce 
právnické osoby subjektu údajů jméno a příjmení, trvalá adresa, kontaktní adresa, datum narození, 
rodné číslo, telefon, email, číslo občanského průkazu, číslo pasu nebo číslo průkazu o trvalém pobytu 
podpis; pro právnické osoby v rozsahu název společnosti, sídlo, provozovna, IČ., DIČ., číslo 
bankovního účtu. U subjektu údajů se eviduje také druh a předmět smluvního vztahu mezi subjektem 
údajů a Pf. Získávání osobních údajů: Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektu údajů nebo 
zprostředkovatelů, se kterými má Pf uzavřen smluvní vztah. Předávání osobních údajů: Pf 
nepředává osobní údaje mimo společnost Pf a také nepředává osobní údaje mimo hranice České 
republiky. Pf shromažďuje, eviduje a zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 
„obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Zpracování osobních údajů: Osobní údaje jsou 
zpracovávány manuálně i elektronicky pro účely obchodní a marketingové za účelem běžné 
obchodně/právní evidence a s cílem zkvalitnit nabízené služby zákazníkům. Další vaše práva: Máte 
právo odmítnout zpracovávání osobních údajů za marketingovým účelem bez dopadu na uzavíraný 
smluvní vztah nebo dohodu. Máte právo požádat o informace, jaké osobní údaje zpracováváme a 
k jakému slouží účelu a povaze. Proti zpracovávání osobních údajů můžete podat námitku. Pokud 
dojde ke zjištění, že osobní údaje neodpovídají skutečnosti, správce údajů provede opravu osobních 
údajů bez zbytečného odkladu. Schválení zpracovávání osobních údajů: Svým podpisem na 
smlouvě souhlasíte se zpracováváním osobních údajů pro vnitropodnikovou obchodní a právní 
evidenci.  
 
Poštovní a emailová kontaktní adresa pro komunikaci mezi subjektem údajů a správcem osobních 
údajů: PROSPERITA finance, s.r.o., PROSPERITA PALACE,  Nádražní 213/10, Ostrava 702 00. 
Email: prosperita.finance@prosperita.com 
 

 

 
V ………… dne ……… 
 
 
 
 
………………………………………………….. 
                              Podpis 
 


