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914/099
MARKETINGOVÝ SOUHLAS
Spokojenost našich zákazníků je pro nás při poskytování produktů a služeb zásadní, proto se
snažíme každou naši nabídku přizpůsobit jejich potřebám a připravit ji v co nejlepší kvalitě. K
tomu využíváme mimo jiné i Vaše osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platnou
legislativou.
Já, níže podepsaný:
Jméno a příjmení/název společnosti:
Trvalé bydliště/sídlo společnosti:
Datum narození/IČO:

poskytuji podpisem tohoto dokumentu společnosti Pražská plynárenská, a.s., IČO: 601 93 492, se
sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ: 110 00, jakož i ostatním členům koncernu Pražská
plynárenská, a.s., jejichž aktuální seznam je uveden v Informaci o zpracování osobních údajů,
souhlas se zpracováním svých osobních údajů za níže uvedených podmínek:
Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb koncernu Pražská
plynárenská, a.s. a spolupracujících třetích osob. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují
zejména marketingové zpracování, analýzy a proﬁlování s cílem přizpůsobit nabídku Vašim
potřebám a zkvalitnit poskytované služby.
Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují jméno a příjmení (u
fyzické osoby podnikatele i obchodní ﬁrmu, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní údaje
(zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail), informace o bonitě a důvěryhodnosti, informace
o využívání produktů a služeb, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce
mezi Vámi a námi, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte, a
údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, zákonné povinnosti a za účelem našich
oprávněných zájmů.
Tento marketingový souhlas nahrazuje dosavadní, který jsme od Vás případně získali již dříve.
Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a
služeb kterékoliv společnosti z koncernu Pražská Plynárenská, a.s. a následující 3 roky poté nebo
do doby, dokud jej neodvoláte. V případě, že se naším zákazníkem nestanete, bude Váš souhlas
platit 3 roky od jeho udělení.
Udělením tohoto souhlasu potvrzuji, že jsem se seznámil s dokumentem Informace o zpracování
osobních údajů a byl jsem informován o tom, jak jsou mé osobní údaje v koncernu Pražská
Plynárenská, a.s. zpracovávány. Zároveň prohlašuji, že jsem byl poučen mimo jiné o svých
právech a byl jsem informován, že aktuální znění dokumentu Informace o zpracování osobních
údajů mohu kdykoliv získat na webových stránkách www.ppas.cz či obchodních místech Pražské
plynárenské, a.s.
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Zákazník (podpis, příp. razítko)
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