Aktualizace údajů člena Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově
Uděluji tímto souhlas společnosti Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, se sídlem Kostelní
nám. 157/9, 692 01 Mikulov, IČ: 00032247, aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, trvalé
bydliště příp. kontaktní adresu, telefon, e-mailovou adresu.
Zejména uděluji souhlas s tím, aby Jednota, spotřební družstvo v Mikulově ukládala mé osobní
údaje do své databáze a k nim přiřazovala údaje související s členstvím v družstvu.
Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat a že tímto odvoláním současně
zanikne mé členství v družstvu.
Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce zpracovávají
tito zpracovatelé: poskytovatel softwaru P.V.A. systems, s.r.o. se sídlem Lipová 14, 301 00 Plzeň,
IČ: 263 84 469 a Mibcon, a.s., Pod Kopcem 31, 147 00 Praha 4, IČ: 27892743.
Beru na vědomí, že podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) mám právo vzít souhlas
kdykoliv zpět a dále také mohu po družstvu uplatňovat následující práva:
o požadovat informaci, jaké mé osobní údaje jsou družstvem zpracovávány
o požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
o vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
o požadovat výmaz těchto osobních údajů,
o v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na družstvo nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Původní údaje:
Jméno a příjmení:.……………………................................................................................................
Datum narození: ……………....................................

Číslo člena:………….………………

Trvalé bydliště: ………………………................................................................................................
Kontaktní adresa: ……….…………...................................................................................................

Nadále chci být členem družstva, z toho důvodu aktualizuji své údaje.
Nové údaje:
Jméno a příjmení: ……………………................................................................................................
Telefon: .....................................................

Email: ……..……………………………..……

Trvalé bydliště: …………....................................................................................................................
Kontaktní adresa: ………….…….......................................................................................................
Podpisem uděluji na dobu mého členství v družstvu souhlas se zpracováním osobních údajů
uvedených na této aktualizaci údajů člena družstva pro interní, marketingové a propagační účely.

Datum: ………..............................

Podpis: ..............................................

