Ing. Viktor Harnach

Přítel Vašich financí®

Informace a vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů
V souladu s evropskými pravidly pro správu osobních údajů (GDPR) prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s pravidly
GDPR i s jejich aplikací pro tyto subjekty: Ing. Viktor Harnach, fyzická osoba - podnikatel, IČO 44728131se sídlem
v Klecanech č.p.345, okres Praha – východ a obchodní společnost Harnachovi s.r.o. IČ 04018851 a Zlato s ambicemi s.r.o., IČ
07633343 se sídlem tamtéž. Pravidla jsou uvedena na stránkách: http://harnach.cz/gdpr/ a souhlasím s jejich použitím pro sebe
a pro osoby, které jsou členy mé rodiny (děti apod). Údaje o mně a mé rodině mohou být zpracovány a použity v souladu
s obecnými požadavky a požadavky mými v souladu s mými zájmy zejména v oblasti finančního plánování, financování,
investování, finančního zprostředkování a poradenství a zpracovatel je může v odůvodněných případech v potřebném rozsahu
předat s mým souhlasem jiným osobám (bance, investiční společnosti, investičnímu zprostředkovateli, obchodníkovi s cennými
papíry, obchodníkovi s cennými kovy, pojišťovně, apod.). Zpracovatel je povinen osobní údaje ochránit před nesprávným
použitím, ztrátou, zneužitím apod. Mám práva uvedená v GDPR a svůj souhlas s poskytnutím údajů mohu podle pravidel
odvolat.
Jméno a příjmení, titul

Rodné číslo:

V
Telefon:

Dne:

201…

Podpis:
Jiná komunikace:

Mail:

Dokument, prosím, vytiskněte, vypište, podepište a v obálce (poštou) mi ho pošlete na moji adresu. Děkuji. Viktor Harnach.
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