SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Z pozice subjektu údajů tímto uděluji společnosti ARMEX ENERGY, a.s., IČ: 27266141,
se sídlem Folknářská 1246/21, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín, zapsaná v
obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1602 u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále
rovněž jako „Správce“ ) souhlas k tomu, aby podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů, zpracovávala tyto osobní údaje, respektive některé z nich: (i) jméno a příjmení, (ii)
obchodní firma, (iii) e-mail, (iv) telefonní číslo, (v) adresa pobytu, odběrných míst, včetně
korespondenční adresy, (vi) IP adresa (dále společně jen "Osobní údaje").
2. Souhlas je udělován ke zpracování osobních údajů za účelem marketingové komunikace
včetně nabídek a návrhů k uzavření smluv, a to v online nebo offline podobě (za offline
podobu se považuje např. dopis či telefonát). Osobní údaje budou zpracovávány
automaticky i manuálně. Nestanoví-li právní předpisy jinou dobu pro uchování Osobních
údajů, budou tyto zpracovávány po dobu 1 roku, vyjma zpracovávání pro účely zasílání
newsletteru, kdy doba zpracovávání činí 5 let. Osobní údaje budou zpracovány na území
Evropské unie nebo za podmínek zveřejněných správcem v třetích zemích. Osobní údaje
mohou pro Správce zpracovávat i zpracovatelé, kteří jsou pro Správce činní: (i)
poskytovatelé softwaru a webové platformy, vč. souvisejících softwarových služeb a
aplikací, (ii) poradci v oblasti marketingu, (iii) obchodní zástupci a zprostředkovatelé.

3. Marketingová komunikace může probíhat jak ohledně obchodní činnosti Správce v
oblasti prodeje elektřiny/plynu a s tím souvisejícího zboží a služeb, tak ohledně nabízení
jiných výrobků a služeb, které Správce zahrne do svých marketingových akcí.
4. Souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním e-mailu (na adresu gdpr@armexenergy.cz nebo
poverenec@armexenergy.cz) či dopisu na adresu sídla Správce uvedenou shora.
Subjekt údajů má rovněž právo prostřednictvím uvedených kontaktních údajů Správce: (i)
požadovat informaci o rozsahu zpracovávaných Osobních údajů, (ii) požadovat
vysvětlení ohledně zpracování Osobních údajů, (iii) vyžádat si přístup k Osobním údajům
a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, (iv) získat Osobní údaje poskytnuté Správci ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto
údaje jinému správci, (v) požadovat výmaz Osobních údajů (tzv. "právo být zapomenut")
či omezení zpracování Osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností
souvisejících se zpracováním Osobních údajů má subjekt údajů právo obrátit se na
Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů s námitkou proti zpracování
Osobních údajů.
5. Při zpracování osobních údajů Správce postupuje v zájmu efektivity a přehlednosti podle
„Zásad ochrany osobních údajů“, které zveřejnil na svém webu www.armexenergy.cz.
6. Tento souhlas ruší všechny dosavadní souhlasy, které Subjekt údajů dosud Správci
udělil ke zpracování osobních údajů za účelem marketingové komunikace.

