SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poskytovatel:
Občanům s.r.o., IČO: 06380964, se sídlem: Vídeňská 995/63, 639 00 Brno, vedená u KS v Brně
pod sp. zn. C 101777, webové stránky: www.setrimeobcanum.cz a www.bohous.cz, e-mail:
info@setrimeobcanum.cz, infolinka: 530 519 019, pracovní doba: pracovní dny 8:00-16:30 hod.
Klient má svobodnou volbu souhlas udělit či neudělit, přičemž udělením souhlasu není
podmíněno poskytování služeb ze strany Poskytovatele. Klient udělením souhlasu prohlašuje,
že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje svobodně, dobrovolně, bezplatně a jeho
udělením nebylo podmíněno poskytnutí služby.
Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů je platný od okamžiku jeho udělení.
Poskytovatel rozsah zpracovávaných údajů vyhodnocuje a omezí na míru nezbytně nutnou
s ohledem na účely zpracování. Klient je oprávněn poskytnutý souhlas se zpracováním
osobních údajů kdykoli odvolat, a to i zčásti. Odvolání souhlasu může být učiněno zejména
osobně v provozovně Poskytovatele, či důvěryhodnou písemnou formou (e-mail se
zaručeným elektronickým podpisem; zpráva do datové schránky či písemně v listinné podobě
na adresu sídla Poskytovatele).
Dokument „Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR“, obsahující podrobné
informace ohledně zpracování osobních údajů Poskytovatelem, včetně práv Klienta jakožto
subjektu údajů, byl Klientovi poskytnutý při uzavření Smlouvy, dále je též dostupný na
internetových stránkách Poskytovatele: www.bohous.cz/dokumenty.
Text souhlasu:
Klient (jakožto subjekt osobních údajů) tímto uděluje Poskytovateli (jakožto správci osobních
údajů) a jeho zpracovatelům svůj výslovný souhlas se zpracováním níže uvedených osobních
údajů za níže uvedenými účely zpracování, v níže specifikovaném rozsahu a po níže uvedenou
dobu.
Osobní údaje, k jejichž zpracování je udělován souhlas: a) identifikační a adresní údaje (jméno,
příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladu totožnosti, adresa trvalého či přechodného
bydliště, kontaktní adresa, adresa a číslo odběrného místa, IČO, sídlo podnikání apod.);
b) kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, apod.); c) další osobní údaje spojené se
smluvním vztahem (např. číslo bankovního účtu, spojovací číslo SIPO, údaje o zálohách
a stávajícím Dodavateli, údaje o spotřebě energií, údaje o uzavřeném pojištění, informace
z podkladů nahraných na Portál apod.); d) osobní údaje, které vznikají jako výsledek adresných
analýz spotřebitelského chování subjektu údajů, profilování, záznamů o spotřebitelské historii,
prediktivních modelů a modelů umožňujících přímé oslovení konkrétního zákazníka či určitých
skupin zákazníků; e) biometrický dynamický podpis, popř. běžný podpis.
Účel a doba zpracování: Výše uvedené osobní údaje budou manuálně nebo i automatizovaně
zpracovávány za níže uvedeným účelem a po níže uvedenou dobu:
1) zasílání individualizovaných nabídek, jakýchkoli obchodních nabídek a obchodních sdělení
šířených elektronickými, listinnými i hlasovými prostředky, týkajících se jakýchkoli produktů
a služeb Poskytovatele či jiných osob, a to po dobu trvání smluvního vztahu s Poskytovatelem
a dále po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu s Poskytovatelem, přičemž při těchto
činnostech může být mimo jiné využívána analýza spotřebitelského chování subjektu údajů včetně
prediktivních modelů, může být využíváno profilování, prediktivní modely, adresné analýzy
spotřebitelského chování, a mohou být používána i automatizovaná rozhodování. Tyto účely se
vztahují ke zpracování osobních údajů uvedených výše pod písm. a) až d).
2) Kontaktování za účelem průzkumu trhu a marketingových výzkumů, včetně následného
obchodního a marketingového zpracování výsledků těchto průzkumů a výzkumů, a to po dobu

trvání smluvního vztahu s Poskytovatelem a dále po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
s Poskytovatelem, přičemž při těchto činnostech může být mimo jiné využívána analýza
spotřebitelského chování subjektu údajů včetně prediktivních modelů, může být využíváno
profilování, prediktivní modely, adresné analýzy spotřebitelského chování, a mohou být používána
i automatizovaná rozhodování. Tyto účely se vztahují ke zpracování osobních údajů uvedených
výše pod písm. a) až d).
3) Poskytnutí a zpřístupnění osobních údajů uvedených výše pod písm. a) až e) (či některých z nich)
dalším osobám, přičemž tyto osoby budou v roli správce osobních údajů. Údaje budou poskytnuty
za účelem dalšího zpracování těmito osobami, zejména za účelem oslovení subjektu údajů
s obchodními a marketingovými nabídkami apod.
4) Využití osobních údajů: křestní jméno + první písmeno z příjmení + bydliště + údaje o úspoře, pro
reklamní a marketingové účely, a to formou zveřejnění na webu Poskytovatele či třetí osoby za
účelem prezentace úspory subjektu údajů, a to vše po dobu trvání smluvního vztahu se správcem
a dále po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu se správcem.

