
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely provozních sdělení a 

marketingu 
 

Souhlasím s tím, aby společnost TERMO Děčín a.s., se sídlem Oblouková 958/25, Děčín I-Děčín, 
40502, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 765, 
IČO: 64050882, www.ted.mvv.cz (dále jen „Společnost“), jako správce osobních údajů, zpracovávala 
mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa bydliště, 
korespondenční adresa, které jsem Společnosti sdělil (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely 
zasílání informací o poruchách provozu teplárenské soustavy, marketingu, zasílání novinek, akčních 
nabídek, newsletterů a jiných obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných Společností. 
Tento souhlas uděluji na dobu 5 let.  
Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých zákonných práv na přístup a přenositelnost svých osobních 
údajů, na opravu chyb a nepřesností a možnosti požadovat omezení zpracování nebo výmaz svých 
osobních údajů, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli odvolat. Rovněž beru na vědomí, že odvolání 
souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování 
založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).  
Více informací o zpracování osobních údajů ve Společnosti se nachází v Zásadách ochrany osobních údajů, 
zveřejněných na webových stránkách společnosti www.ted.mvv.cz. Svá práva mohu uplatnit zasláním žádosti 
způsobem v těchto Zásadách vymezeným. 

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely provozních sdělení a 

marketingu 
 

Souhlasím s tím, aby společnost ENERGIE Holding a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – 
Jinonice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 11073, IČO: 
27594301, www.ENH.mvv.cz (dále jen „Společnost“), jako správce osobních údajů, zpracovávala mé 
osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa bydliště, 
korespondenční adresa, které jsem Společnosti sdělil (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely 
zasílání informací o poruchách provozu teplárenské soustavy, marketingu, zasílání novinek, akčních 
nabídek, newsletterů a jiných obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných Společností. 
Tento souhlas uděluji na dobu 5 let.  
Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých zákonných práv na přístup a přenositelnost svých osobních 
údajů, na opravu chyb a nepřesností a možnosti požadovat omezení zpracování nebo výmaz svých 
osobních údajů, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli odvolat. Rovněž beru na vědomí, že odvolání 
souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování 
založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).  
Více informací o zpracování osobních údajů ve Společnosti se nachází v Zásadách ochrany osobních údajů, 
zveřejněných na webových stránkách společnosti www.ENH.mvv.cz. Svá práva mohu uplatnit zasláním žádosti 
způsobem v těchto Zásadách vymezeným. 

 


