Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů
správcem CTP Invest, spol. s r.o., se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČ:
26166453, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
sp. zn. C 15647 (dále také jen „správce“) pro:
1. účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby
jakožto potenciálního zaměstnance u tohoto správce;
2. marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či
cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách,
kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů,
kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004
Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak
subjekty, které jsou vůči správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako
správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích (dále jen
„propojené osoby“), nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových
subjektů pověří;
3. účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení
konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing);
4. účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí,
které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či
finanční cenu nebo bez této možnosti, když tyto soutěže, ankety či jiné akce mohou být
pořádány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci propojenými osobami nebo
dalšími subjekty, které správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů
soutěží pověří.
Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, telefon,
e-mailová adresa.
Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých
zaměstnanců, případně prostřednictvím zpracovatelů pověřených správcem či prostřednictvím
třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě
smluv uzavřených podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
zejména prostř. subjektů, které jsou vůči správci propojenými osobami. Tento souhlas je udělen
na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.
Jsem informován o tom, že na základě zákona mám právo přístupu ke svým osobním údajům
zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu
zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích
osobních údajů). Správce tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistím-li nebo domnívám-li se, že
zpracování mých osobních údajů je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života
nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, mám právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení
a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném
znění, dále souhlasím, aby správce, nebo jím pověřená osoba, využívali podrobnosti
elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se
týkají jak výrobků a služeb správce, tak cizích.

Consent to the processing of personal data
In accordance with Act No. 101/2000 Coll., As amended (Act on the Protection of Personal Data and
on Amendments to Some Acts, hereinafter "the Act"), I agree with the processing of my personal
data by the administrator of CTP Invest, spol. with registered office at Central Trade Park D1 1571,
396 01 Humpolec, ID: 26166453, registered in the Commercial Register kept by the Regional Court in
České Budějovice, sp. C 15647 (hereinafter also referred to as the "Administrator") for:
1. the purposes of the selection procedure for a given job position and for the purposes of
registering my person as a potential employee with that trustee;
2. the marketing purposes of the trustee, ie. in particular the offering of products and services
(whether own or foreign), sending information about organized events, products, services
and other activities, contacting the customer for market research and for marketing research
where the customer is contacted by e-mail or telephone, as well as the sending of
commercial communications via electronic means pursuant to Act No. 480/2004 Coll., as
amended, whether these marketing purposes are implemented by both the trustee and the
entities that are controlled by the same controlling person administrator in the sense of the
law. No. 90/2012 Coll., Act. (hereinafter referred to as "connected persons") or other entities
that the administrator will entrust to the implementation of these marketing entities;
3. purposes of analyzing customer personal data, in particular by direct addressing of specific
customers and certain groups of customers (direct mailing);
4. The purpose of organizing and evaluating different types of competitions, polls and other
events that are not consumer lotteries, whether or not the customer may receive a prize or a
financial prize, or without such a possibility, when such competitions, surveys or other events
can be organized by the administrator, entities that are related to the administrator through
related parties or other entities, which the administrator will entrust by organizing or
evaluating different types of competitions.
Personal data means the data contained in this form, ie, in particular, name, surname, telephone,
e-mail address.
Personal data will be handled by the administrator manually and automatically, directly through his
employees, or through processors authorized by the administrator or through third parties, who will
be authorized by the administrator for the processing of personal data, on the basis of contracts
entered into pursuant to § 6 of Act No. 101/2000 Coll. , on the protection of personal data, entities
that are related to the administrator by the related parties. Such consent is granted for a maximum
period of 10 years from the date of its award.
I am informed that by law, I have the right to access my personal data processed by the administrator
(in particular the right to provide information on the purpose of the processing, the extent of the
processed personal data and its source, the nature of the processing, and the recipients or recipients
of the personal data). The administrator shall, without undue delay, provide this information with
reasonable compensation not exceeding the costs necessary to provide the information. If I find or
believe that the processing of my personal data is contrary to the protection of my privacy and
personal life or is contrary to law, especially if the personal data are inaccurate with regard to the
purpose of their processing, I have the right to request from the administrator or an explanation by
the processor, the removal of the resulting condition. In particular, it may be blocking, repairing,
supplementing or disposing of personal data. In the sense of Section 7 paragraph 2 of Act No.

480/2004 Coll., As amended, I further agree that the trustee or the person authorized by him / her
may use the details of electronic contact for the purpose of distributing commercial communications
by electronic means concerning both products and services.

