SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zaškrtnutím políčka na zakázkovém listě, nebo v rezervačním formuláři dáváte svůj
výslovný souhlas správci osobních údajů: název LARO OPTIK s.r.o., sídlo: Gercenova 980/14
Praha 10200, IČO: 28481429, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, spisová značka C144753 (Správce ), aby zpracovával v souladu s platnou a účinnou
legislativou v oblasti ochrany osobních údajů vaše následující osobní údaje:
(a)

identifikační informace (jméno, příjmení);

(b)

kontaktní informace (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo);

(c)

informace o používání našich výrobků a služeb, včetně informací obsažených ve vašich
žádostech o výrobky a služby;

(d)

informace z naší osobní, telefonické a elektronické komunikace s vámi;

(e)

geolokalizační informace (informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které
využíváte);

(f)

informace,

které jsme získali přímo od vás nebo z veřejných zdrojů (registrů a jiných veřejných databází a
evidencí a z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam vy sám/sama umístil/a) a od třetích
stran, které jsou oprávněny k přístupu a zapracovávání vašich osobních údajů a se kterými
spolupracujeme.
k následujícím účelům Správce uskutečňovaným samotným Správcem nebo osobami jim
pověřenými:
(g)

zasílání [e-mailem/SMS zprávou na váš mobilní telefon/obojím způsobem] informací o
událostech organizovaných Správcem;

(h)

zasílání e-mailem/SMS zprávou na váš mobilní telefon/obojím způsobem obchodních sdělení;

(i)

nabízení e-mailem/SMS zprávou na váš mobilní telefon/telefonicky/všemi způsoby výrobků a
služeb (poskytovaných Správcem nebo jakoukoliv spolupracující třetí stranou);

(j)

marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku ohledně výrobků a
služeb vašim potřebám a zkvalitňování služeb;

(k)

organizace a vyhodnocení různých druhů soutěží nebo anket s možností výhry ceny nebo bez
této možnosti;

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno Správcem, ale vaše osobní údaje mohou být
zpracovávány také následujícími zpracovateli/příjemci:

1) název Reservanto s.r.o., sídlo: Mrštíkova 399/2a, IČO: 24298395, společnost zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C
32256, poskytovatel rezervačního systému.
Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání obchodního vztahu mezi vámi a
Správcem a 5 let po skončení tohoto vztahu. Pokud se nestanete zákazníkem Správce, váš souhlas
bude platný po dobu 12 měsíců od udělení souhlasu.
Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán, a to následujícím způsobem, zasláním
odvolání na adresu sídla společnosti, pomocí mailu larooptik@seznam.cz
Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Zásady ochrany osobních údajů, že jsem jim zcela
porozuměl/a a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že
mám právo:
1) vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
2) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává;
3) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
4) vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;
5) požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů;
6) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Podrobnější informace ohledně naší politiky zpracovávání a ochrany osobních údajů najdete na
následujícím odkazu: www.larooptik.cz
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 NAŘÍZENÍ
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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Kontaktní údaje správce: LARO OPTIK s.r.o. Gercenova 980/14 Praha 10200
Tel: 604 595501
Mail: larooptik@seznam.cz
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými
právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich
zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro
ochranu osobních údajů 2016/679.
Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich
opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné.

V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení
na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních
údajů, v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k
údajnému porušení.
Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je
poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich
osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím
může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

