
Žádost o získání certifikátu Zaručeně česká okna (ZČO) pro rok 2019 
 

Čestné prohlášení dle Registračního řádu Asociace českých výrobců 
otvorových výplní, o.s. (AČVOV) 

 
Identifikace žadatele o certifikát ZČO: 

 
název společnosti (značky): ....................................................................................................................  

adresa sídla:   .................................................................................................................... 

korespondenční adresa: .................................................................................................................... 

IČ: ............................................ DIČ: ............................................ 

jednatel:     .................................................................................................................... 

kategorie (nehodící se škrtněte): výrobce otvorových výplní / prodejce otvorových výplní  

web:    https://.........................................................................................  

e-mail:      ....................................................................................................  

Kontaktní osoba pověřená pro komunikaci v záležitosti získání a nošení certifikátu ZČO: 

jméno a příjmení:  ....................................................................................................  

funkce:   ....................................................................................................  

tel.: ...........................................................  e-mail:  ............................................................................. 

“Jménem výše uvedené společnosti čestně prohlašuji, že všechny jí vyráběné a prodávané stavební otvorové 
výplně jsou vyráběné výhradně v České republice, tedy že u těchto výrobků jsou rámy spojeny, okovány a 
zaskleny v České republice. V případě změny budu neprodleně informovat AČVOV. Souhlasím se splněním 
všech povinností vyplývajících z platného Registračního řádu AČVOV.” 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Já, níže podepsaný/á uděluji tímto subjektu Asociace českých výrobců otvorových výplní, se sídlem K Červenému dvoru 
3269/25A, Strašnice, 130 00 Praha, IČ 22876677, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl L, vložka 23328 (dále Správce), souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů. Účelem 
zpracování je zasílání obchodních a marketingových nabídek v rámci komunikačního projektu „Zaručeně česká okna“. 
Doba zpracování osobních údajů je 3 roku od udělení souhlasu. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetí osobě: 
PROMO PLANET, s.r.o., Cornovova 904/52, 618 00 Brno (poskytovatel marketingových služeb). 
Prohlašuji, že jsem byl řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou 
přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. 

 

 

 
 

V ............................................................, dne ..................... 2019    ............................................................. 

                podpis žadatele 

                (jednatel nebo statutární orgán) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
*Poučení Subjektu údajů 
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že: 
- osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek, 
- důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez 

poskytnutí těchto údajů nebylo možné, 
- při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, 
- Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani 

neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení, 
- Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše 

uvedeným třetím osobám, 
- Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke 

svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo 
na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že 
Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. 
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