ANGIS
GDPR
SOUHLAS
SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH
ÚDAJŮ
1.
Uděluji tímto souhlas společnosti ANGIS plus s.r.o., se sídlem Jiřího Wolkera 495/3, 682 01 Vyškov,
IČ: 26951223, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 47878
(dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
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) (dále jen „Nařízení“)
zpracovávala tyto mé osobní údaje:

Jméno a příjmení
Datum narození:
Titul:
Místo trvalého pobytu:
E-mail:
Telefonní číslo:
Zaměstnavatel a jeho sídlo:
Číslo lékařské/lékárnické komory:
Pracovní zařazení:
2.
Osobní údaje, uvedené v bodu 1, budou zpracovávány za účelem nabídky a realizace
vzdělávacích aktivit a k vytvoření profilu uživatele na portále angis.cz.
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
3.
Jsem si vědom skutečnosti, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze kdykoliv odvolat,
a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti ANGIS plus s.r.o.
4.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro
Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
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a. Poskytovatelé softwaru
Mediox - APATYKA Servis s.r.o. Praha,
Mk software, s.r.o. Plzeň a Magic Seven, s.r.o. Praha,
se kterými má Správce uzavřenu smlouvu
o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení, čl. 28, odst. 3.
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,
které však v současné době společnost nevyužívá.
5.
Dále jsem si vědom, že podle Nařízení mám právo:
• kdykoliv svůj souhlas odvolat,
• požadovat po Správci informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává,
žádat si kopii těchto údajů,
• vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,
• požadovat po Správci výmaz osobních údajů,
• na přenositelnost údajů,
• vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Místo a datum

Podpis osoby, udělující souhlas
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