Souhlas se zpracováním
osobních údajů
Jméno a příjmení .................................................................................................................................
Rodné číslo ..........................................................................................................................................
Od 25. května 2018 je platná nová právní norma Evropské unie „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ tzv. GDPR. GDPR zvyšuje ochranu osobních údajů občanů EU a zároveň ukládá nové
povinnosti správcům a zpracovatelům těchto údajů. Abychom s Vámi mohli nadále komunikovat prostřednictvím e-mailu, telefonu a používat číslo Vaše bankovního účtu, potřebujeme k tomu Váš souhlas. Tyto osobní údaje nejsou zákonem stanoveny jako povinné.
souhlasím s využitím e-mailu pro účely komunikace v rámci veřejného zdravotního pojištění*
souhlasím s využitím e-mailu pro zasílání novinek týkajících se činnosti ZPŠ*
souhlasím s využitím telefonu pro účely komunikace v rámci veřejného zdravotního pojištění*
souhlasím s využitím bankovního čísla účtu pro účely veřejného zdravotního pojištění*
*Pokud souhlasíte, políčko zaškrtněte.
E-mail ................................................................................... Telefon ……………………………………
Číslo bankovního účtu ............................................................................ Kód banky ..........................

Předem Vám děkujeme za Vaši důvěru a Váš čas
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Datum .......................................................

Podpis ...........................................................................

Poučení klienta
ZPŠ, se sídlem v Mladé Boleslavi, Husova 302, Mladá Boleslav, IČO 46354182 je v souladu s nařízením a v souladu
se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, povinna získat Váš souhlas s využitím Vašich osobních údajů. Osobní údaje budou uloženy u ZPŠ po dobu trvání Vašeho pojistného vztahu a ZPŠ. Máte právo požadovat od ZPŠ přístup k osobním údajům týkajících se Vás a požadovat informace podle ustanovení článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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 „nařízení“), jejich opravu ve smyslu článku 16 nařízení, popřípadě omezení zpracování podle článku 18 nařízení, a vznést námitku proti zpracování podle článku 21 nařízení, jakož i právo na přenositelnost údajů podle článku 20 nařízení. Máte dále právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů. Máte právo u těchto osobních údajů na jejich výmaz ve smyslu článku 17 nařízení, právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 nařízení. Poskytování osobních údajů je dobrovolné, nejste povinen dotčené osobní údaje poskytnout.

