
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Dodavatel
CENTROPOL ENERGY, a. s. | Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika | IČO: 25458302, DIČ: CZ25458302, vedená u 
rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1457 | Číslo licence na obchod s elektřinou: 140805731 | Číslo licence na obchod s 
plynem: 241330508 – skupina 24 | Číslo registrace u OTE, a. s.: 283

Číslo pasu:

Zákazník / Zájemce

(Titul) Jméno a příjmení: 

Datum narození:

Korespondenční adresa:

Kontaktní telefon: E-mail:

ZOU_002_03

Zaškrtnutím políčka udělujete Dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště, sídlo, e-mail, tel. číslo, údaje o odběrném místě, údaje o smluvním vztahu a v 
případě, že ještě nejste naším zákazníkem, v rozsahu uvedeném výše) pro účely marketingu, tj. především zasílání nabídky produktů a služeb ušitých na míru Vašim potřebám (obchodní 
sdělení) a cílení reklamy.

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat na adrese sídla Dodavatele nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na: https://www.centropol.cz/o-spolecnosti/kontaktni-formular/, 
případně jiným způsobem uvedeným v konkrétním obchodním sdělení.

Při přípravě obchodních sdělní dbáme na to, abychom Vám zasílali informace pro Vás zajímavé (např. konkrétní tipy na úspory apod.), proto děláme něco, čemu se říká cílení. Cílením je také to, 
že Vám na internetu zobrazíme nabídku, která by Vás mohla zaujmout (např. motivovat vás, abyste se registroval/a jako zákazník k zasílání elektronické faktury apod.). Pro cílení zpracováváme 
především informace o místě Vašeho bydliště, věku nebo produktech, které odebíráte.

Osobní údaje dle tohoto souhlasu budou zpracovávány po dobu trvání Vašeho smluvního vztahu s Dodavatelem a po dobu 5 let od jeho ukončení nebo do odvolání souhlasu. V případě, že ještě 
nejste naším zákazníkem, udělujete Dodavateli souhlas na dobu pěti let nebo do jeho odvolání.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu a cílení reklamy je dobrovolný.
Podrobné informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů včetně Vašich práv a způsobu jejich uplatnění najdete v dokumentu Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů 
společností CENTROPOL ENERGY, a.s., který je v aktuálním znění dostupný na: https://www.centropol.cz/gdpr.

Nemáte-li přístup na internet, informujte nás, předáme Vám všechny informace v tištěné podobě.

Zpracování osobních údajů

Podpis Zákazníka / Zájemce:Datum:

Místo podpisu (název obce):

(v případě, že je Zákazník / Zájemce cizinec)

Trvalý pobyt / Sídlo:

Níže uvedeným podpisem prohlašujete, že jste se seznámil s podmínkami tohoto souhlasu a s dokumentem Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů společností CENTROPOL 
ENERGY, a. s.


	trvaly_pobyt_sidlo: 
	korespondencni_adresa: 
	kontaktni_telefon: 
	email: 
	nazev_zk: 
	datum_podpisu: 
	misto_podpisu: 
	checkbox_gdpr: Off
	cislo_pasu: 
	datum_narozeni: 


