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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Tímto uděluji společnosti  RENARDS dotační, s.r.o., se sídlem Vídeňská 228/7, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 

28337361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 62186, jako správce 

osobních údajů (dále jen „společnost RENARDS“), 

 

svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v níže uvedeném rozsahu. 

 

Rozsah osobních údajů ke zpracování: identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, komunikace, síťové 

identifikátory. Zdrojem těchto dat jsou informace poskytnuté přímo Vámi. 

 

Účel zpracování: Nepravidelné oslovování s nabídkou produktů a služeb společnosti RENARDS včetně 

informování o aktuálních dotačních výzvách a jiných dotačních aktualitách, pořádaných akcích a soutěžích.  

 

Forma oslovování: emailem, SMS, telefonickým hovorem, poštovním dopisem. 

 

Doba zpracování a archivace: 5 let od udělení souhlasu. 

 

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, s kterými můžeme informace sdílet: Vaše osobní údaje nesdělíme bez 

Vašeho souhlasu žádné třetí straně pro její vlastní, nezávislé marketingové nebo obchodní účely. Můžeme je však 

sdělit spolupracujícím marketingovým a eventovým agenturám a provozovatelům serveru. Vaše osobní údaje 

mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším 

orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. V rámci uvedeného zpracování se 

Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem. 

 

Výše uvedená data budou zpracovávána a archivována na základě tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že mohu 

kdykoli v budoucnosti změnit názor na zasílání nabídek od společnosti RENARDS. V tom případě stačí zaslat na 

adresu info@renards.cz zprávu „Nezasílat obchodní sdělení“. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost 

zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Mezi má práva nadále patří nárok na informaci o účelu 

zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly 

nebo budou zpřístupněny,  plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, veškeré dostupné 

informace o zdroji osobních údajů, nebo právo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání 

osobních údajů.  

 

Všechna pravidla nakládání s osobními údaji včetně Vašich práv jsou uvedena a kdykoli přístupná na stránce 

www.renards.cz/pdf/ochranaudaju.pdf  

http://www.renards.cz/pdf/ochranaudaju.pdf

