Oznámení o zpracovávaných osobních údajích
Společnost RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 (dále jen „správce“) Vás coby
subjekt údajů dle čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) tímto informuje, že provádí zpracování vašich osobních údajů, které je nezbytné pro splnění
smlouvy uzavřené správcem a jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých
před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů a to pro účely smluvního vztahu a jejich vzájemných
právních poměrů mezi správcem a subjektem údajů a že na základě Vašeho souhlasu zpracovává osobní údaje
subjektu údajů poskytnuté pro marketingové účely a účely nabídky smluv a jednání o smluvním vztahu a pro účely
poskytování participací třetím osobám, kdy s předáváním svých osobních údajů těmto třetím osobám jste vyslovil
souhlas.
Osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu pro účely, ke kterým byl dán souhlas se
zpracováním. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu
údajů, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo
na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním, aniž je tím dotčena
zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Subjekt údajů má právo podat
stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svým podpisem stvrzuji, že jeden stejnopis tohoto oznámení jsem převzal do svých rukou v okamžiku získání
osobních údajů správcem a že jsem byl společností RONDA INVEST a.s. plně informován o všech aspektech
zpracovávání osobních údajů a o svých právech z toho vyplývajících.
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