SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Odesláním žádosti o vypracování odhadu ceny nemovitosti udělujete společnosti Online Odhadce s.r.o.,
IČO: 062 39 129, se sídlem Pavlovská 517/21, Kohoutovice, 623 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100895, e-mailový kontakt: info@onlineodhadce.cz
(dále jen „Online Odhadce s.r.o.“), která je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a
správcem osobních údajů, souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, které jste vyplnili ve formuláři
(jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo), pro účely zpracování a zaslání odhadu ceny Vámi
specifikované nemovitosti, pro účely obchodní a marketingové komunikace a zasílání a předávání
obchodních nabídek, a to na dobu neurčitou.
Berete na vědomí, že Váš souhlas je právním základem pro zpracování těchto osobních údajů a že bez
poskytnutí údajů by vypracování odhadu ceny nemovitosti správcem pro Vaši osobu nebylo možné
a nemohla by probíhat obchodní a marketingová komunikace mezi správcem a Vaší osobou ani zasílání
obchodních nabídek.
Berete na vědomí, že máte zejména právo kdykoli odvolat svůj souhlas ke zpracování a uchování osobních
údajů, právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, vysvětlení
nesrovnalostí a informace o přijatých opatřeních, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku
proti jejich zpracování nebo žádat opatření k nápravě a odstranění vzniklého stavu, právo na
přenositelnost těchto údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Berete na vědomí,
že při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Správce
se zavazuje, že s uvedenými osobními údaji bude nakládat v souladu s právními předpisy upravujícími
ochranu osobních údajů.
Zaškrtnutím tohoto pole rovněž udělujete společnosti Online Odhadce s.r.o. souhlas k poskytnutí Vašich
osobních údajů, které jste vyplnili ve formuláři, třetím osobám, a to výhradně za účelem obchodní
a marketingové komunikace a zasílání a předávání obchodních nabídek v oblasti realit, financování nákupu
nemovitostí a souvisejících služeb. Příjemci Vašich osobních údajů budou smluvní partneři společnosti
Online Odhadce s.r.o., podnikající v oblasti realit, financování nákupu nemovitostí a poskytování
souvisejících služeb. Společnost Online Odhadce s.r.o. nebude předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí
ani mezinárodní organizaci.
Zaškrtnutím tohoto pole udělujete společnosti Online Odhadce s.r.o. a jejím smluvním partnerům, kterým
společnost Online Odhadce s.r.o. předá Vaše kontaktní údaje, souhlas k přijímání obchodních sdělení
v elektronické podobě na Váš kontaktní e-mail nebo na telefonní číslo vyplněné ve formuláři ve smyslu
zákona o některých službách informační společnosti. Obsahem obchodních sdělení budou zejména
informace z oblasti realitního a hypotéčního trhu. Souhlas je možný kdykoli odvolat, a to i při zaslání
každého jednotlivého obchodního sdělení odpovědí na e-mail obsahující obchodní sdělení nebo kliknutím
na příslušný odkaz v závěru obchodního sdělení.

