deAktivační formulář

GOPE Smart Protection

aktivace@najdute.cz
ID:cnxzs63

P.O. BOX 16, 252 19
Rudná u Prahy
www.najdute.cz

REGISTRAČNÍ ÚDAJE – Povinné údaje – Bez uvedení těchto údajů není deaktivace služby možná. Údaje jsou nezbytné pro identifikaci klienta.
ID aktivační karty 1)
Jméno 2)

Příjmení 2)

Adresa trvalého pobytu – ulice 3)

Č. p. 3)

Obec – městská část 3)

PSČ

3)

Telefoní spojení 5)

Rodné číslo 4)

LOKALIZAČNÍ ÚDAJE – Označení chráněné osoby – Povinné údaje – Bez uvedení těchto údajů není deaktivace služby možná.
Křestní jméno 13)
Lokalizované tel. číslo 14)

Tento prostor je vyhrazen pro potřeby legalizace
(ověření podpisu).
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující
osobou vlastoručně podepsal nebo podpis na listině
uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost
ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich
soulad s právními předpisy.
Legalizaci (ověření podpisu) lze provést na místech:
Česká pošta, Czech POINT, notář, advokátní kancelář.

Datum 25)

Ověřený podpis 26)

Poskytnutí výše uvedeného souhlasu je dobrovolné. Údaje budou Oprávněnou osobou uchovávány ve společnosti GOPE Systems a.s. v souladu se zákony České republiky, jmenovitě pak 101/2000 Sb. po dobu určenou Subjektem
údajů výše v tomto souhlasu, ne však déle než po dobu 12 měsíců. Poté budou Údaje bez zbytečného prodlení odstraněny. Každý výše vyjádřený souhlas může být Subjektem údajů kdykoli písemně odvolán, a to pouze Klientem. Tato
osoba již ode dne odvolání daného souhlasu nesmí využívat tu službu, které se odvolaný souhlas původně týkal.
GOPE Systems a.s. tímto Subjekt údajů upozorňuje, že podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, má Subjekt údajů právo přístupu ke svým Údajům a právo na opravu zpracovávaných Údajů, především jsouli tyto Údaje nepřesné nebo zavádějící, a to u Oprávněné osoby společnosti GOPE Systems stanoveným způsobem, dle obchodních podmínek. U GOPE Systems, případně přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, může Subjekt
Údajů požadovat vysvětlení či nápravu situace, kdy podle Subjektu údajů dochází k takovému zpracovávání jeho Údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, případně v rozporu s dobrými mravy či se
zákony České republiky.
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