SIPO
Zřízení SIPO 920

Pro tuto volbu jsou povinné údaje k vyplnění
označeny *, spojovací číslo vyplní pošta.

Změna SIPO 921

Vyplňte spojovací číslo, údaje které
požadujete změnit, datum a podpis.

Fyzická osoba /kontaktní údaje

SPOJOVACÍ ČÍSLO

(údaje označené * jsou povinné)

Jméno*

Příjmení*
Titul

Datum narození*

Telefon

E-mail
ANO

V zastoupení*

NE

Místo narození*

Poznámka

Adresa trvalého bydliště v ČR
Č.p.*

Ulice nebo část obce

Č.or.

Obec*

PSČ*

Kontaktní adresa v ČR

ZŘÍZENÍ/ZMĚNA

ZRUŠENÍ

Ulice nebo část obce (P. O. BOX)

Č.or.

Č.p. (P. O. BOX)*

Obec*

PSČ*

Doplňkové služby

ZŘÍZENÍ/ZMĚNA
ZRUŠENÍ
Zasílání Platebního dokladu SIPO - Bezhotovost e-mailem (viz. kontaktní údaje)
Zasílání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO 1)

poštou

Interval zasílání

na e-mail (viz kontaktní údaje)
1)

měsíčně

čtvrtletně

pololetně

ročně

Služba je zpoplatněna podle Ceníku poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p.

Souhlas s obchodními podmínkami
Beru na vědomí, že smluvní vztah mezi mnou a Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČO: 47114983, zapsaná v obchodním
rejstříku Městského soudu v Praze, v oddíle A, vložce 7565 („ČP“), jehož předmětem je využívání SIPO, poskytování služeb SIPO a ochrana osobních údajů,
se řídí Obchodními podmínkami SIPO („OP“) a Ceníkem poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. („Ceník“), které jsou
dostupné na internetových stránkách www.ceskaposta.cz a na všech Provozovnách. Podpisem tohoto Formuláře SIPO prohlašuji, že jsem se s OP a Ceníkem
seznámil(a) a s jejich obsahem souhlasím. Zejména beru na vědomí, že smluvní vztah je ze strany plátce možno vypovědět, smluvní vztah však nezanikne
dříve, než dojde k odstranění všech Platebních položek SIPO za podmínek stanovených v OP.
Informace o zpracování a souhlas se zpracováním osobních údajů
Podpisem Formuláře SIPO beru na vědomí, že ČP bude podle platných předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů a po dobu trvání smluvního vztahu,
zpracovávat údaje nezbytné pro plnění služby SIPO, tj. povinně poskytované údaje označené ve Formuláři hvězdičkou, resp. veškeré další údaje mnou poskytnuté
(tzn. dobrovolně poskytnuté údaje neoznačené hvězdičkou), vč. veškerých případných dalších údajů poskytnutých ČP v rámci Formuláře SIPO za těmito účely:
1/ Identifikace plátce a plnění smlouvy, správa a poskytování služby SIPO včetně zasílání provozních informací ke službě. Pro tento účel používáme plný rozsah
Vámi poskytnutých adresních a kontaktních údajů. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem.
2/ Zasílání obchodních sdělení o produktech a službách poskytovaných ČP - fyzicky na adresu. Pro tento účel používáme údaje v rozsahu jméno, příjmení
a adresa. Pro toto zpracování můžeme využít smluvní zpracovatele. Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, využijte svého práva podat námitku.
3/ Zasílání obchodních sdělení o produktech a službách poskytovaných ČP - elektronicky emailem. Pro tento účel používáme pouze Váš email. Pro toto
zpracování můžeme využít smluvní zpracovatele. Pokud s tímto zpracování nesouhlasíte, využijte svého práva podat námitku.
4/ Realizace marketingových výzkumů a cílené zasílání obchodních nabídek ČP a jejích smluvních partnerů. Za tímto účelem využíváme Vaše osobní údaje
poskytované v žádosti o službu SIPO a údaje získané na základě Vámi využívané služby SIPO, jako jsou informace o příjemcích Vašich plateb SIPO. Následně
Vás můžeme podle vyhodnocení těchto údajů kontaktovat za účelem zkvalitnění námi poskytovaných služeb, případně za účelem zaslání obchodní nabídky, která
by konkrétně Vás mohla oslovit. Pro tyto účely můžeme využít smluvní zpracovatele. Můžeme Vám zaslat také obchodní nabídky
našich smluvních partnerů, kteří s Českou poštou mají uzavřenou smlouvu o zasílání obchodních sdělení,
Souhlasím
kterým však Vaše osobní údaje nepředáváme.
5/ Předávání osobních údajů příjemcům odlišným od ČRo a ČT. Vyslovuji svůj souhlas s tím, aby byly veškeré mé osobní údaje předávány všem příjemcům
předepisujícím mi platby SIPO, a to za účelem výkonu kontroly plnění vzájemného smluvního vztahu.

Souhlasím

6/ Předávání osobních údajů poplatníka Českému rozhlasu a České televizi. Česká pošta je pověřena vedením evidence poplatníků Českého rozhlasu a České televize
na základě zákona č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích a dle uzavřené smlouvy s uvedenými správci. Dle uvedeného zákona je ČP povinna předávat
těmto správcům osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště, u cizinců popřípadě dlouhodobého pobytu a datum narození. Dále, dle
uzavřené smlouvy se správci a pro účel důkladnější identifikace poplatníka, budeme v případě, že níže potvrdíte souhlas, předávat Českému rozhlasu a České televizi vedle
výše uvedeného rozsahu údajů také Váš titul, kontaktní adresu, telefon a e-mail, pokud jste tyto údaje vyplnili a současně pokud rozhlasové a/nebo televizní poplatky přes
službu SIPO hradíte.
S předáváním výše uvedených údajů v rozsahu: titul, kontaktní adresa, telefon a e-mail pro identifikační účely

Českému rozhlasu („ČRo“)

Souhlasím

České televizi („ČT“)
Souhlasím
Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv naleznete v aktuální verzi dokumentu Informace o zpracování osobních údajů
na webových stránkách www.ceskaposta.cz a také na vyžádání v písemné formě na Provozovně. Jakýkoli z udělených souhlasů můžete kdykoli jednoduše odvolat
vyplněním formuláře, který získáte na Provozovně nebo na www.ceskaposta.cz a odevzdáte na Provozovně nebo zašlete e-mailem na adresu gdpr@cpost.cz.

Datum*
12-357 (01-18)

Podpis žadatele*

