
 
Toestemming met de verwerking van persoonsgegevens 

 
Ik verleen hiermee toestemming aan de vennootschap:  

 
PRONATAL s.r.o., bedrijfsnummer 046 14 283, gevestigd te Antala Staška 1670/80 Praha 4 
140 00, ingeschreven in het handelsregister bij de Rechtbank te Praha (Městský soud 
v Praze) onder dossiernummer C 250765, 

 
PRONATAL Plus s.r.o., bedrijfsnummer 046 14 356, gevestigd te Antala Staška 1670/80 
Praha 4 140 00, ingeschreven in het handelsregister bij de Rechtbank te Praha (Městský 
soud v Praze) onder dossiernummer C 250766, 

 
PRONATAL Nord s.r.o., bedrijfsnummer 046 14 194, gevestigd te Antala Staška 1670/80 
Praha 4 140 00, ingeschreven in het handelsregister bij de Rechtbank te Praha (Městský 
soud v Praze) onder dossiernummer C 250763, 

 
PRONATAL Repro s.r.o. bedrijfsnummer 046 14 216, gevestigd te Antala Staška 1670/80 
Praha 4 140 00, ingeschreven in het handelsregister bij de Rechtbank te Praha (Městský 
soud v Praze) onder dossiernummer C 250764, 

 
PRONATAL Spa s.r.o., bedrijfsnummer 046 14 135, gevestigd te Antala Staška 1670/80 
Praha 4 140 00, ingeschreven in het handelsregister bij de Rechtbank te Praha (Městský 
soud v Praze) onder dossiernummer C 250762, („Verwerker“), 

 
met de verwerking van mijn persoonsgegevens (d.i. voornaam, achternaam, datum van           
geboorte, e-mail, telefoon) overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees           
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke             
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije            
verkeer van die gegevens en volgens de wet nr.101/2000 Sb., betreffende de bescherming             
van persoonsgegevens.  
 

 
In verleen mijn uitdrukkelijke toestemming met de verwerking van persoonsgegevens die op 
grond van applicatie (contactformulier op de website) worden verzameld en die ik via dit 
formulier aan de verwerkingsverantwoordelijke meedeel resp. aan de verwerker die met de 
verwerkingsverantwoordelijke een verwerkingscontract heeft aangegaan.  

 
Het is mij bekend dat 

 
 
-  de verwerking van persoonsgegevens nodig is om de communicatie tussen mij en 
de verwerkingsverantwoordelijke in verband met het aangaan van het contract 
mogelijk te maken,  

 

 
 



 
- de persoonsgegevens ter voorgenoemde doeleinden geduurende 24 maanden 
zullen worden verwekt, tenzij deze worden (overeenkomstig een andere voorschrift) 
voor een langere periode opgeslagen,  

 
-  de verstrekking van de gegevens vrijwillig is,  

 
  

-  de intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de 
verwerking die uit de toestemming gegeven vóór de intrekking blijkt. 
 

 
Ik heb recht:  

 
-  om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat hij bekrachtigt of de 
persoonsgegevens verwerkt worden of niet; zo ja, om toegang tot deze 
persoonsgegevens te verzoeken,
  
-  om toegang tot mijn persoonsgegevens te verzoeken,  

 
-  op rectificatie van mijn persoonsgegevens (indien de persoonsgegevens onjuist 
zijn) en op vervollediging van onvolledige persoonsgegevens, 
  
-  op wissing van mijn persoonsgegevens, op beperking van de verwerking van mijn 
persoonsgegevens  

 
 

- ik ben gerechtigd om mijn rechtmatige verzoeken bij de 
verwerkingsverantwoordelijke in te dienen,  en indien deze aan de verzoeken geen 
gevolg geeft, aan de Autoriteit Bescherming persoonsgegevens (Úřad pro ochranu 
osobních údajů),
 
-  ik ben gerechtigd om mijn toestemming te allen tijde gratis in te trekken op het 
e-mail-adres gdpr@pronatal.cz.  

 

 
 


