Souhlas
s použitím osobních údajů společností Zeppelin CZ s.r.o. a předáním údajů CAT
Společnost Zeppelin CZ s.r.o., se sídlem Lipová 72, Modletice, okres Praha-východ, PSČ 251 70, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 2346 (dále jen „společnost Zeppelin“)
stejně jako společnost Caterpillar Inc. (CAT) nabízejí svým zákazníkům rozsáhlé poradenství a podporu pro
účely optimálního využití prvotřídních stavebních strojů. Společnost Zeppelin k tomu využívá různé údaje z
prodeje stavebních strojů a/nebo poskytování servisních služeb, jak je popsáno v Informacích o ochraně
údajů. Optimální podpora vyžaduje také používání údajů z provozu koupených stavebních strojů, které
mohou být považovány za údaje, na základě kterých lze určitou osobu identifikovat. Na základě výše uvedeného uděluji jako smluvní partner následující souhlas:
Souhlasím s použitím níže uvedených údajů* společností Zeppelin. Toto se týká údajů o aktuálně zakoupených stavebních strojích, údajů o servisních službách poskytovaných společností Zeppelin a údajů získaných při telefonních hovorech. Tyto údaje lze k interním účelům společnosti shromažďovat, analyzovat a
používat k následujícím účelům:
•
•
•

poradenství se zaměřením na zdokonalování použití zakoupených stavebních strojů,
poskytování vylepšených servisních služeb a
předkládání dalších specifických nabídek produktů a/nebo servisních služeb společností ze skupiny
Zeppelin GmbH.

Dále souhlasím s předáváním níže uvedených údajů společně s názvem firmy, kontaktní osobou a adresou
společnosti Caterpillar Inc. (CAT) v USA ke stejnému účelu použití.
* Souhlas zahrnuje následující údaje:
Při provozu stavebního stroje:
•
identifikační číslo stavebního stroje
•
údaje o příslušném stroji (typ, konstrukční řada a srovnatelné údaje)
•
údaje o příslušné lokaci stavebního stroje včetně dne a času
•
údaje o počtu provozních hodin (volnoběh, provoz při zátěži a srovnatelné údaje)
•
informace o stavu a údržbě (kódy chyb, událostí a diagnostické kódy)
Při telefonních hovorech:
•
identifikační číslo stavebního stroje
•
údaje o příslušném stroji (typ, konstrukční řada a srovnatelné údaje)
•
údaje o průběhu servisu
•
Vaše údaje k hodnocení servisu
•
Vaše poštovní směrovací číslo
•
Vaše průmyslové odvětví

Tento souhlas lze kdykoliv odvolat s budoucím účinkem.

V ______________________, dne ________________

Podpis: _____________________
Jméno:
Společnost:
Funkce:

Zeppelin CZ s.r.o.
Lipová 72
251 70 Modletice
Česká republika
info-cz@zeppelin.com
www.zeppelin.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2346.
IČ: 18627226
DIČ: CZ18627226

