
 
 

 
 
 
Letter dated 
on 
Our reference 

Siemens Industry Software, s.r.o. 
Sektor Industry   
Divize Automation & Drive Technologies  
 

Doudlebska 1699/5 
140 00 Praha 4 
Česká republika 

Tel.: +420 266 790 411 
www.siemens.cz/plm 

Jednatelé:  Mariusz Zabielski, Radek Kypsoň 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58222 
Sídlo: Doudlebska 1699/5 140 00 Praha 4, Česká republika                                                                                                           
IČ: 25651897, DIČ: CZ25651897 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Náměstí Republiky 3a,111 21 Praha 1 
Č. účtu CZK: 1002329146/2700, č. účtu EUR: 1002329154/2700 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v 
tomto formuláři správcem Siemens Industry Software, s.r.o., IČ: 25651897, se sídlem 
Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha (dále jen „správce“) pro účely stanovené níže. Dále 
souhlasím s užitím pořízených audio záznamů, ať už v podobě hmotné či digitalizované 
(nehmotné). Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, údaje 
poskytnuté formou emailového dotazu a údaje poskytnuté na základě telefonického hovoru 
správci a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů níže stanovených. Zároveň jsem si 
vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Se všemi 
vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné, 
pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Poskytnutý souhlas mohu kdykoli odvolat písemným 
oznámením adresovaným správci. 

 

Účel zpracování osobních údajů 

V souladu s § 5 ZOOÚ jsou všechny osobní údaje uvedené v tomto formuláři, dotazníku 
shromažďovány, uchovávány a zpracovávány výhradně pro účely: zasílání obchodních sdělení, 
vypracování obchodních nabídek, marketingových výzkumů, vedení zákaznické databáze, 
telemarketingu, zasílání pozvánek na akce, semináře, konference, školení, a také pro 
poskytnutí požadované služby a zajištění správného a bezproblémového vyřešení požadavku a 
zkvalitnění služeb správce, a to po dobu nezbytně nutnou nebo do písemného odvolání 
poskytnutého souhlasu. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné zaslat 
formou elektronické komunikace na emailovou adresu infocz.plm@siemens.com nebo 
písemně na adresu sídla společnosti Siemens Industry Software, s.r.o., Doudlebská 1699/5, 
140 00 Praha 4. Do předmětu u emailové zprávy/věci u dopisu prosím uveďte „Odvolání 
souhlasu se zpracováním osobních údajů“. Sumarizované údaje z tohoto formuláře a 
dotazníku mohou být použity správcem také pro statistické účely. 

 

Prohlášení správce 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění 
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. 
Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě 
smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a 
to i po skončení pracovního poměru nebo obdobných prací. Pokud subjekt zjistí nebo se 
domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany správce nebo dalších subjektů 
provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, 
může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava 
poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se 
může subjekt obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 


