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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
K MARKETINGOVÝM ÚČELŮM
(Marketingový souhlas)
Tímto podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOÚ) dávám souhlas ke zpracování mých osobních
údajů: jméno, příjmení, rodné číslo nebo IČO, datum narození, kontaktní údaje, bydliště nebo sídlo, informace
o využívání produktů a služeb, informace ze záznamů z jednání, zůstatky na účtech, transakční údaje a údaje, které Encore
Benefit zpracovává pro splnění svých právních (smluvních a zákonných) povinností.
Komu?

Správci osobních údajů Encore Benefit s.r.o., IČ 27784932, se sídlem K Nemocnici 168/18, 741 01
Nový Jičín a jejím zástupcům (zpracovatelům).

Na jak dlouho? Na dobu trvání smluvního vztahu s Encore Benefit nebo smluvního vztahu, který Encore Benefit
zprostředkovala, a po dobu 1 roku po jejich ukončení, minimálně však na dobu 10 let od udělení tohoto
souhlasu.
Za jakým účelem souhlas dávám? Přímý marketing, zasílání novinek, obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb
prostřednictvím pošty, elektronické komunikace a telefonu ze strany společnosti Encore Benefit a jejích
zástupců. Zpracování zahrnuje marketingové zpracování, analýzy a profilování informací s cílem
přizpůsobení případné nabídky.
Vyjádření nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení či novinek prostřednictvím e-mailu provedené kliknutím na
odhlašovací odkaz nemá vliv na písemně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů k ostatním účelům výše
uvedeným. Nadále pouze nebudou zasílány e-maily s obchodními sděleními a novinkami, zpracování k ostatním účelům
zůstává zachováno do odvolání tohoto písemného souhlasu.
Souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům je dobrovolný a není podmínkou pro uzavření smluvního
vztahu s investičním zprostředkovatelem Encore Benefit.
Klient může svůj souhlas kdykoliv písemně vůči investičnímu zprostředkovateli Encore Benefit nebo jeho zástupci
odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Prohlašuji, že jsem se řádně a včas seznámil/a s dokumentem Všeobecné obchodní podmínky Encore Benefit, kde
jsem našel/našla další důležité informace k ochraně mých osobních údajů.

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Datum souhlasu:

PODPIS KLIENTA:
Ověřovací doložka:
Podpis klienta ověřil/a:
PODPIS ZÁSTUPCE Encore Benefit:
Encore Benefit s. r. o.
Zapsána v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29617
Se sídlem K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín, IČ 277 84 932
Bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 2108320910/2700, tel. 777 722 522

