Souhlas se zpracováním osobních údajů
Udělujete tímto souhlas společnosti STYRAX, a.s., se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00, Praha 4, Česká republika, IČ: 274 16 712, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 10465 a STYRAX Consulting, a.s., se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00, Praha 4, Česká republika, IČ: 289 58 667, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 15541 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení EU 679/2016 (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
	Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o využívání našich služeb. 
Pro vyloučení pochybností se jedná o souhlas se zpracováním následujících osobních údajů.
	jméno a příjmení

e-mailová adresa 
telefonní číslo
	název společnosti

	Zdrojem údajů je přímo subjekt údajů při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci.
	S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. 

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu gdpr@styrax.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti STYRAX, a.s. nebo STYRAX Consulting, a.s.
	Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem.
	Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR máte právo:
	vzít souhlas kdykoliv zpět,

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
	V případě, že budete mít k rozsahu nebo účelu zpracování Vašich osobních údajů jakékoli dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat e-mailem na adrese gdpr@styrax.cz. 
	Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím webového formuláře.



