ANYT crematory s.r.o., Moravská 762/46, Olomouc, PSČ 779 00, IČO: 03177076, DIČ: CZ03177076, zapsaná u
Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 59440

_________________________________________________________

Čestné prohlášení
Objednávka služeb
Prohlašuji, že já .....................................................................................................
bytem ....................................................................................................................
jsem majitelem zvířete:
rasa:………......................................................................věk: ….......

váha: ….......

jméno zvířete: ………………………………….……
které uhynulo dne: ..............................................
a že toto zvíře v období minimálně 7 dní před úhynem nezranilo člověka a bylo
vakcinováno proti vzteklině v souladu s veterinárním zákonem v řádných
termínech.
Dne ..................................

Podpis majitele ...................................

Doklady a zvíře převzal, osobní údaje dle OP zkontroloval: …................................
_________________________________________________________________
Níže vyplňuje zaměstnanec krematoria zvířat – objednávka služeb:
Účast při zahájení žehu:

………………………………………………………………..

Urna:

.....……………………………………………………………

Chladící box:

.……………………………………………………………….

Převzetí urny s popelem:

.............……………………………………………………

Podání informace o zahájení žehu:

....................................................................

Telefonní číslo majitele zvířete:

………………………………………………………………..

E-mailová adresa majitele zvířete:

.……………………………………………………………...

Poznámka /např. cizí těleso v těle – kov/: ..............................................................................
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_________________________________________________________
Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas společnosti ANYT crematory s.r.o., se sídlem Moravská 762/46, 77900 Olomouc, IČ:
03177076, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 59440 (dále
jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně
osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
-

Jméno a příjmení
adresa bydliště, fakturační adresa
adresa elektronické pošty (e-mail)
číslo bankovního účtu
telefonní číslo
kamerový záznam bezpečnostního systému bez zvukové stopy

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem evidence majitelů zvířat předaných
„Správci“ ke zpopelnění, doručování uren externím přepravcem a z důvodu vystavování daňových a účetních
dokladů „Správcem“. Tyto údaje budou „Správcem“ zpracovány po dobu:
-

max. 10 let účetní a daňové doklady /jinak dle příslušných zákonů/
max. 2 roky evidence majitele zvířete /Čestné prohlášení/
max. 1 měsíc kamerový záznam

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například
zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:
-

e-mail: info@anyt.cz
sídlo: ANYT crematory s.r.o., Moravská 762/46, 77900 Olomouc

4. Zpracování osobních údajů je prováděno „Správcem“, osobní údaje však pro „Správce“ mohou zpracovávat i
tito zpracovatelé:
a.
b.
c.

Poskytovatel softwaru účetní agendy
Daňová a účetní kancelář
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době
společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
-

vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V ……………………………………. dne ……………………………….

………………………………………………………………
Jméno čitelně, vlastnoruční podpis
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