formulář odešlete na:

AKTIVAČNÍ FORMULÁŘ

aktivace@najdute.cz
ID:cnxzs63

GOPE Smart Protection

REGISTRAČNÍ ÚDAJE – Povinné údaje – Bez uvedení těchto údajů není aktivace 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)
E-mail 6)
Kontakt pomocí SMS 7)

ANO

Způsob platby 9)

Ve vyúčtování operátora

Bankovní spojení 10)

SMS o provedené lokalizaci 8)

Předčíslí účtu 10)
ANO

Předchozí aktivované služby 11)

ANO

NE

Bankovní inkaso

(dle platného ceníku)

Bankovní převod

Číslo účtu 10)
NE

Složenka

Kód banky 10)

Zakoupený/požadovaný tarif 12)

STANDARD

BASIC

EXCLUSIVE

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

Křestní jméno 13)

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE – Nepovinné údaje – aktivace služby je možná i bez poskytnutí těchto údajů. Níže poskytnuté informace slouží k doplnění kontaktních údajů.
ID datové schránky 15)

Další e-mail 16)

Další telefon 17)

Korespondenční adresa – ulice 18)

Č. p. 18)

Obec – městská část 18)

PSČ

18)

Další konkaktní údaje 19)

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K CHRÁNĚNÉ OSOBĚ – Nepovinné údaje – aktivace služby je možná i bez poskytnutí těchto údajů. Níže poskytnuté informace slouží k doplnění kontaktních údajů.
Příjmení 20)

Pohlaví 21)

Bydliště (obec)

Muž

Žena

22)

Poznámka 23)

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE – Nepovinné údaje – Bez uvedení těchto údajů je aktivace služby možná, uvedení těchto údajů umožníte uvedeným osobám užití služby.
Další osoby starší 18-ti let oprávněné
k užití služby 24)

Jméno a příjmení 24)

Rok narození 24)

Jméno a příjmení 24)

Rok narození 24)

Jméno a příjmení 24)

Rok narození 24)

Uvedení těchto údajů umožníte uvedeným osobám užití služby. Bez znalosti hesla nebude služba oprávněné osobě poskytnuta (heslo bude uvedeno po telefonu v závěru aktivace služby).

Ano – potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a platné
Souhlasím – se zavedením služby na uvedené telefoní číslo

ANO

25)

SOUHLASÍM

26)

Datum 27)

Vyplněný formulář prosíme odešlete na datovou schránku ID: cnxzs63
nebo opatřete digitálním podpisem a pošlete na aktivace@gope.cz

Poslat emailem
Zkontrolovat
údaje

Vytisknout
Uložit

Poskytnutí výše uvedeného souhlasu je dobrovolné. Údaje budou Oprávněnou osobou uchovávány na serverech 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 bezodkladně ze serverů odstraněny. Každý výše vyjádřený souhlas může být Subjektem údajů kdykoli písemně odvolán, a to pouze
Aktivátorem. 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
jsou-li tyto Údaje nepřesné nebo zavádějící, a to u Oprávněné osoby společnosti GOPE Systems stanoveným způsobem, dle smluvních podmínek. Zde, 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.
GOPE Systems, a.s., U mlýna 1755/5, 141 00 Praha 4 – Záběhlice; IČO: 24831271; Společnost vedena u Zapsán u městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17076; Bankovní spojení: 202633172/0600

