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Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení 

 

Udělení souhlasu se zpracováním svých osobních údajů za účelem nabídky služeb společnosti 

ELIMON a.s., IČ: 27163962, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 31/23, PSČ 110 00, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9423. 

 

Na základě udělení tohoto souhlasu Vás můžeme kontaktovat písemně, prostřednictvím telefonu 

a emailu a budeme mít nadále možnost individuálního přístupu k Vašim požadavkům, ohledně 

nízkých cen produktů a služeb týkajících se dodávky elektřiny a plynu, které budou šité na míru Vašim 

potřebám (marketingový souhlas). Poskytování našich produktů a služeb však není tímto souhlasem 

podmíněno, ale věříme, že jedině tak Vám můžeme i nadále nabízet vhodná řešení.  

 

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat 

- osobně na pobočkách společnosti ELIMON a.s. (pro ověření totožnosti pracovník pobočky nahlédne 

do osobního dokladu), které se nacházejí na adresách: 

Pracoviště Ústí nad Labem: Solvayova 1597/3, 400 01 Ústí nad Labem; 

Pracoviště Praha: Heyrovského nám. 288/9, 162 00 Praha – Veleslavín; 

Pracoviště Brno: Královka centrum, Kaštanová 639/143, 617 00 Brno; 

- e-mailem (e-mail musí být opatřen certifikovaným podpisem žadatele); 

- datovou zprávou (z datové schránky žadatele). 

 

Poté přestaneme Vaše údaje za tímto účelem zpracovávat, a tedy Vás i kontaktovat za účelem 

nabídky služeb a produktů. Zpracování, ke kterému došlo do odvolání souhlasu, bude i nadále 

zákonné.  

 

Osobní údaje zpracováváme podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (dále též „GDPR“).  

 

Aktuální informace a podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou popsány v  Zásadách o zpracování 

osobních údajů dostupných na internetové stránce www.elimon.cz. Na těchto stránkách naleznete 

také informace o tom, jaká máte podle GDPR práva, jak tato práva uplatňovat, jaké osobní údaje 

a po jakou dobu jsou zpracovávány. Dále jsou zde uvedeny kontaktní údaje na pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 

 

Tímto vyjadřuji své svobodné, konkrétní a jednoznačné svolení ke zpracování mých osobních 

údajů na základě souhlasu, a potvrzuji, že jsem byl společností ELIMON a.s. řádně informován 

o všech okolnostech zpracování osobních údajů a těmto okolnostem rozumím. Souhlas jsem 

poskytl/a prostřednictvím Zákaznického portálu na adrese: https://portal.elimon.cz 


