
Rozesílání obchodních sdělení 

Klient: 

Jméno a příjmení: 
 
Adresa bydliště: 
 
Datum narození: 
 
Správce a účely zpracování: 

Reality ONE s.r.o., IČO 26108372, se sídlem U bechyňské dráhy 790, 390 02 Tábor (“Realitní 

kancelář RE/MAX”) bude Vaše osobní údaje (tj. kontaktní údaje a transakční historii) zpracovávat za 

účelem přímého marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, 

SMS) týkajících se nabídky obdobných služeb, ledaže zasílání obchodních sdělení předem odmítnete. 

 Nepřeji si zasílat žádná obchodní sdělení.  

 

Datum: ____________ 

Podpis: ____________ 

Dále máte možnost udělit souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických 

prostředků (např. e-mailem, SMS) od všech subjektů v síti RE/MAX. V takovém případě Vám může 

kterákoli realitní kancelář nebo makléř sítě RE/MAX zasílat jakákoliv obchodní sdělení. Aktuální 

seznam subjektů v síti RE/MAX je dostupný na: https://www.remax-czech.cz/reality/realitni-kancelare/ 

a https://www.remax-czech.cz/reality/makleri/. 

Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení od všech subjektů v síti RE/MAX. 

 

Datum: ____________ 

Podpis: ____________ 

 

Právní základ: 

Realitní kancelář RE/MAX bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu na 

základě oprávněného zájmu správce, pokudnevznesete námitku proti zpracování. 

Realitní kancelář RE/MAX, další subjekty sítě RE/MAX mohou zpracovávat Vaše elektronické 

kontaktní údaje (e-mail, telefonní nebo mobilní číslo) také na základě souhlasu (pokud bude udělen), 

který může být kdykoli odvolán dopisem, e-mailem nebo telefonicky. Odvoláním souhlasu není 

dotčena zákonnost předchozího zpracování. 

 

Poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je zcela dobrovolné. 

 

 

 

https://www.remax-czech.cz/reality/realitni-kancelare/
https://www.remax-czech.cz/reality/makleri/


 

Zpracovatelé: 

 

Vaše osobní údaje bude v rámci přímého marketingu Realitní kanceláře RE/MAX zpracovávat makléř 

……………………………….]. 

 

Doba uchování: 

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, dokud nevznesete námitku proti zpracování za 

účelem přímého marketingu nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení. 

 

Práva subjektu údajů: 

 

Máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz (bude vznesena námitka proti 

zpracování, nebo odvolán Váš souhlas), popřípadě na omezení zpracování. 

 

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE 

KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY. 

 

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. 

 

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních 

údajů (www.uoou.cz). 

 

 

 

http://www.uoou.cz/

