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Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

 

Uděluji tímto souhlas společnosti: 

  

PRONATAL s.r.o., IČO 046 14 283, se sídlem Antala Staška 1670/80 Praha 4 140 00, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 250765,  

 

PRONATAL Plus s.r.o., IČO 046 14 356, se sídlem Antala Staška 1670/80 Praha 4 140 00, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 250766,  

 

PRONATAL Nord s.r.o., IČO 046 14 194, se sídlem Antala Staška 1670/80 Praha 4 140 00, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 250763,  

 

PRONATAL Repro s.r.o. IČO 046 14 216, se sídlem Antala Staška 1670/80 Praha 4 140 00, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 250764,  

 

PRONATAL Spa s.r.o., IČO 046 14 135, se sídlem Antala Staška 1670/80 Praha 4 140 00, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 250762,  

 

PRONATAL Ostrava s.r.o., IČO 479 86 298, se sídlem Antala Staška 1670/80 Praha 4 140 00, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 269084, (dále jen 

„Správce“), 

 

aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

(dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávala 

mé osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, e-mail, telefon. 

 

Uděluji svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou získávány na základě aplikace 

(webového kontaktního formuláře), prostřednictvím kterého je sděluji správci, popř. zpracovateli, se 

kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. 

 

Beru na vědomí, že 

- zpracování osobních údajů je nezbytné pro umožnění komunikace mezi mnou a správcem za 

účelem jednání o uzavření smlouvy, 

- osobní údaje budou za výše uvedeným účelem zpracovány po dobu 24 měsíců, pokud dále 

nebudou uchovány (dle jiného právního předpisu) na dobu delší, 

- poskytnutí údajů je dobrovolné, 

- odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán 

před jeho odvoláním. 

 
Mám právo: 

- požádat správce osobních údajů o potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány, 

a pokud je tomu tak, o přístup k těmto osobním údajům, 

- mám právo vyžádat si přístup k osobním údajům, 

- na opravu svých osobních údajů (v případě nepřesných osobních údajů) a doplnění neúplných 

osobních údajů, 

- na výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, 

- mám právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, 

tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, 

- mám právo svůj souhlas bezplatně kdykoliv odvolat na e-mailové adrese gdpr@pronatal.cz. 

 


