Souhlas se zpracováním osobních údajů
Udělujete tímto souhlas společnostem Tesla Medical s.r.o., se sídlem Sokola Tůmy
1099/1, Ostrava, 709 00, IČ: 03173925, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 59465 a Clinical Research Center s.r.o., se sídlem Počernická
272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 05270979, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 260760 a Clinical Research Center s.r.o. organizačná
zložka, se sídlem Jilemnického 15, 911 01 Trenčín, IČ: 53429168 (dále jen „Správci“), aby ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávali tyto osobní údaje:
-

jméno a příjmení

-

e-mail

-

telefonní číslo

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu
a je nutné zpracovat za účelem kontaktování s nabídkou účasti v klinické studii, zasílání obchodních
nabídek a jiných marketingových aktivit spojených s léčbou hyperaktivního močového měchýře
(OAB). Tyto údaje budou Správci zpracovány po dobu 20 let.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu gdpr@teslamedical.com a gdpr@crc-cz.com
Zpracování osobních údajů je prováděno Správci, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
-

Agentura 2Fresh s.r.o., Františka Křižíka 362/1, Praha 170 00, ič: 27442195

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-

vzít souhlas kdykoliv zpět,

-

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto
údajů,

-

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování,

-

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-

na přenositelnost údajů,

-

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

