SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(dále jen „souhlas“)
(strana 1/1)
Souhlas uděluje subjekt údajů (dále jen „zákazník“)
Titul, jméno, příjmení / Firma:
Datum narození / IČ:
Adresa:
Souhlas je udělován správci údajů (dále jen „GasNet“)
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567
GasNet, který je provozovatelem distribuční soustavy plynu ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, dbá na dodržování zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů,
přičemž má zájem na tom, aby při poskytování služeb zákazníkům mohlo být využíváno i forem, které technické prostředky umožňují. GasNet však současně respektuje
zájem zákazníků na ochraně jejich osobních údajů, deklarovaný v příslušných právních předpisech, a z tohoto důvodu předkládá k podpisu tento dokument, jímž je udělen
Váš souhlas s poskytnutím a zpracováním biometrického podpisu.
[Osobní údaje]

V rámci zpracovávání osobních údajů je souhlas subjektu údajů nezbytný pro zpracování osobních údajů vznikajících biometrickým podpisem.
[Účel zpracování]
Účelem je zaznamenání podpisu prostřednictvím elektronického podepisovacího zařízení umožňujícího zaznamenání biometrických charakteristik podpisu (rychlost,
přítlak, sklon, dynamika podpisu atd.). Zákazník souhlasí s tím, že GasNet vytvoří a bude používat dynamický podpis s verifikací a bude zpracovávat biometrické údaje
spojené s takovým podpisem, a to pro účely verifikace a autentizace Zákazníkem podepsaných dokumentů, zejména smluv nebo dohod. Pokud Zákazník s tímto
nesouhlasí, GasNet mu vždy umožní podepsat se klasickým způsobem přímo na papírový dokument.
V případě, že si Zákazník přeje vyjádřit SOUHLAS se zpracováním svých osobních údajů pro shora uvedený účel, pak souhlas bude vyjádřen podpisem tohoto dokumentu.
Zákazník dále výslovně prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně a že jeho udělením nebylo podmiňováno poskytnutí služby/zboží. Zákazník
může poskytnutý souhlas kdykoli odvolat, a to osobně na zákaznickém centru, důvěryhodnou formou elektronické komunikace či písemně.
Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku jeho udělení a je platný po dobu 10 let po ukončení účinnosti smlouvy nebo dohody.
[Informace o zpracování osobních údajů a právech zákazníka] Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny
zaměstnancům GasNet, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům nebo jiným příjemcům, s nimiž má GasNet uzavřenu smlouvu
o zpracování osobních údajů, a případně dalším příjemcům v souladu s platnými právními předpisy.
Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“) za stanovených podmínek, omezení zpracování, oprava
nesprávných osobních údajů, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu, a dále má právo na následující
informace: kategorie dotčených osobních údajů; účely zpracování a jejich právní základ vč. oprávněných zájmů; příjemci nebo kategorie příjemců pro zpřístupnění
(vč. příjemců ve třetích zemích či mezinárodních organizací); plánovaná doba uložení osobních údajů nebo, není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od zákazníka; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a v těchto případech
též informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro zákazníka.
Aktualizovaný seznam Příjemců (typicky orgány státní moci) a Zpracovatelů osobních údajů, jakož i ucelené informace o zpracování osobních údajů a výčet práv
a povinností zákazníka a GasNet, jsou zveřejněny na webové stránce GasNet (http://www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a na zákazníkovo
vyžádání budou poskytnuty na kontaktních místech GasNet.
Zákazník prohlašuje, že si tento souhlas přečetl, porozuměl mu a obdržel jedno jeho vyhotovení.

Místo a datum podpisu:
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Jméno a příjmení

Podpis zákazníka

