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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tento dokument se týká souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, 
informací a nabídek za účelem finančních dotací, finančních nástrojů a dalších souvisejících produktů 
a služeb.

Zpracování, uchování a využívání osobních dat se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
2016/679 ze dne 27.dubna 2016 nabývajícím účinnosti dne 25.5.2018 a navazující legislativy ČR. 
Získaná osobní data nebudou předávána třetím osobám.

Osobní údaje budou uloženy po dobu:  / zaškrtnout výběr /

Souhlas se týká těchto údajů podle způsobu, jak chcete, abychom Vás informovali:

Telefon: / vyplnit, pokud chcete, abychom Vás kontaktovali telefonicky /

Dne: V:

Emailová schránka: / vyplnit, pokud chcete, abychom Vás kontaktovali emailem / 

3 roky

Dávám souhlas k zasílání INFORMÁTORA DOTACE EU: /zaškrtnout /

Souhlas se zpracováním osobních údajů     
se uděluje společnosti:    

Podpisem souhlasím se zpracováním osobních 
údajů a zasíláním obchodních sdělení, informací a 
nabídek týkajících se produktů a služeb společnosti 
DIREKTA GROUP s.r.o.  

* Od roku 2010 zasíláme 3500 odběratelům INFORMÁTORA DOTACE EU, 
který informuje o novinkách v dotacích EU maximálně jedním emailem 
týdně, kde popisuje novinky o daném aktuálním tématu. 
Pro více informací  navštivte www.dotace-eu.eu.

5 let

S níže uděleným souhlasem máte kdykoliv právo se dovolávat práva na přístup k osobním údajům, 
máte právo se kdykoliv dovolávat práva na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, nebo na právo 
vznést námitku. Souhlas máte právo kdykoliv odvolat.
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Vyplněný a podepsaný formulář zašlete, prosím, mailem na výše uvedenou adresu. Pro více informací nás můžete kontaktovat na telefoním čísle + 420 284 007 811.
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