
  

  
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

Udělujete tímto souhlas společnosti AtomTrace a.s., se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 

03396916, vedené u Krajského soudu v Brně sp.zn. B 7676, aby zpracovávala tyto osobní údaje:  

 jméno a příjmení, 

 fotografie, 

 e-mail, 

 telefonní číslo 

 

a to uvedením těchto osobních údajů na webových stránkách společnosti a dalších společností v rámci koncernu, 

v jejich propagačních materiálech nebo jiných tištěných nebo elektronických prostředcích. 

 

Důvod a účel zpracování 

Vaše osobní údaje je nutné zpracovat výhradně za účelem prezentace zaměstnavatele navenek, zejména pak za 

účelem šíření dobrého jména společnosti a zvyšování důvěry v produkty a služby společnosti. Tyto údaje budeme 

zpracovávat po dobu existence pracovně právního vztahu nebo trvání smlouvy o poskytování služeb či jiného 

právního vztahu se společností. 

 

Souhlas a doba zpracování 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například 

zasláním emailu na adresu info@atomtrace.com nebo dopisu na sídlo společnosti. Veškeré potřebné údaje 

naleznete také na webové adrese www.atomtrace.com  

 

Výše uvedený souhlas je automaticky zrušen posledním dnem trvání Vašeho pracovního poměru. 

 

Další subjekty 

Zpracování osobních údajů je prováděno pouze námi, osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito 

zpracovatelé:  

 poskytovatel tiskových, marketingových a jiných souvisejících služeb, 

 poskytovatel hostingových služeb webových stránek, 

 případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. 

 

Vaše údaje budou veřejně dostupné v síti internet.  

Vaše údaje jsou ukládány výhradně na zabezpečovaných datových úložištích umístěných na území EU. Vaše 

údaje nejsou využívány za jiným účelem, než je uvedeno výše a neprovádíme jejich automatické zpracování jako 

například třídění, profilování nebo analýzu tzv. big data. 

 

Vaše právo 

Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo: 

 vzít tento souhlas kdykoliv zpět, 

 požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

 požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

 vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

 požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se 
na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

Naše kontaktní údaje 

 

Aktualizaci nebo opravu nebo výmaz osobních údajů lze provést prostřednictvím odpovědného zaměstnance na 

adrese info@atomtrace.com. 
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