Obchodní podmínky pro zpracování poptávek prostřednictvím webových formulářů
Z důvodu vytvoření té nejlepší nabídky je nutné zpracovat Vaše osobní údaje. Osobní údaje
nebudou předávány třetím osobám, kromě poskytovatele služeb, společnosti Topone.cz
consulting s.r.o., se sídlem Jiráskova 283, Zlín, 76001, IČO: 29382726, DIČ CZ29382726. V
případě, že bude nutné provést opravu chybných údajů či budete žádat informaci o
zpracovaných údajích, jsme ochotni Vám výše zmíněné bezodkladně poskytnout. Písemně
můžete také požádat o odstranění Vámi dodaných osobních údajů z naší databáze. Ponecháme
si pouze ty osobní údaje, které potřebujeme pro správu již existujících smluvních vztahů
v souladu se zákonem.
Na základě výše zmíněného a v souvislosti s tím, že mám zájem o nabídku na dodávku zemního
plynu:
"Uděluji souhlas společnosti Gas International s.r.o., se sídlem Plzeňská 1270/97, Praha 5, 150
00, IČO: 29028299, DIČ: CZ29028299 se zpracováváním mých osobních údajů podle zákona o
ochraně osobních údajů, tj. zejména souhlas s jejich uchováváním, shromažďováním a
zpracováním. Všechna mnou vyplněná data poskytuji především z důvodu vytvoření nabídky
výhodnější ceny plynu. Některá mnou dodaná data uvedená v žádosti mohou mít povahu
osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů v platném znění. Dále uděluji svůj
souhlas s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Beru na vědomí, že Gas
International s.r.o. je oprávněn za splnění zákonných podmínek předávat moje osobní údaje
třetím subjektům, a to členů koncernu LAMA ENERGY GROUP (LAMA ENERGY GROUP s.r.o., IČ:
640 86 259, LAMA energy a.s., IČ: 282 62 026, DIGI CZ s.r.o., IČO: 04668529 a další) za účelem
zajištění technické a administrativní podpory při poskytování služeb zajištění obchodních akcí,
marketingových sdělení či průzkumů a ochrany práv Gas International s.r.o. V uvedených
případech Gas International s.r.o. předává osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu a pouze,
pokud se třetí subjekt zaručí zpracovávat a chránit údaje v souladu s příslušnými právními
předpisy ČR. Souhlasím s tím, aby Gas International s.r.o. předala osobní údaje v rozsahu:
jméno, příjmení, adresa a datum narození, rodné číslo, nebo identifikační číslo společnosti
LAMA ENERGY GROUP s.r.o., IČ: 640 86 259, LAMA energy a.s., IČ: 282 62 026 a DIGI CZ s.r.o.,
IČO: 04668529, za účelem marketingu. Souhlas podle předchozí věty je Účastník kdykoliv
oprávněn odvolat písemným, srozumitelným a určitým projevem vůle.
Zmíněný souhlas je poskytnut na dobu 15 let. Souhlasím také s tím, že společnost Gas
International s.r.o. a shora specifikované subjekty mají právo na zaslání obchodních sdělení i
na služby, které přímo nesouvisejí s nabízenou službou levnějšího plynu, při jehož objednání
došlo k předání osobních údajů. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost Gas
International s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele."
Klient poskytuje výslovný souhlas s tím, že společnost Gas International s.r.o. může předat
osobní údaje klienta provozovateli poptávané služby společnosti Topone.cz consulting s.r.o., se
sídlem Jiráskova 283, Zlín, 76001, IČO: 29382726, DIČ CZ29382726.

