
ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
PRO ÚČELY MARKETINGU 

 
Tento formulář byl připraven pro případné odvolání souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních 
údajů pro účely marketingu v souladu s „Obecným souhrnem informací o zpracování osobních údajů“ 
(dále jen „Dokument“), který byl vydán společností Penta Real Estate s.r.o. (IČO: 035 90 534) a dalšími 
společnostmi ze Skupiny PENTA (dále jen „Správci“ nebo kterýkoli z nich jednotlivě jako „Správce“), 
jejichž hlavní podnikatelskou činností je participace na přípravě a realizaci developerských projektů na 
území České republiky včetně poskytování souvisejících výrobků a služeb (dále jen „Činnost“). Plné 
znění Dokumentu je umístěno na webových stránkách www.pentarealestate.com a je dostupné rovněž 
v sídle kterékoli Správce nebo v klientských centrech Správců.   

Tento formulář není závazný a slouží pouze pro zjednodušení formulace úkonu odvolání dříve 
uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu. Subjekty údajů nejsou 
povinny tento formulář využít.  

V případě zájmu o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného v souladu 
s Dokumentem, laskavě vyplňte tento formulář a odevzdejte jej pracovníkům některého ze zákaznických 
center kteréhokoli ze Správců (případně v sídle kteréhokoli Správce) nebo odešlete jeho podepsaný 
originál (či scan) na některý z níže uvedených údajů: 

- doručovací adresa:  Penta Real Estate s.r.o., Na Florenci 2016/15, 110 00, Praha 1 
- e-mailová adresa:   GDPR_PRE_CR@pentarealestate.com 
- telefonní kontakt:  225 101 101 
- ID datové schránky:  2mbsu4j 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu je možné odvolat i jiným způsobem než 
využitím tohoto formuláře. 

Identifikace subjektu údajů, který odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
Jméno:  …………………………………………. 

Příjmení:  …………………………………………. 

Telefonní číslo: …………………………………………. 

E-mailová adresa: …………………………………………. 
 
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Odesláním/předáním tohoto vyplněného formuláře odvolávám svůj souhlas udělený dle Dokumentu 
Správcům ke zpracování mých osobních údajů pro účely přímého marketingu a související propagace 
podnikatelské činnosti Správců (zejména činění a zasílání nabídek a informací o činnosti Správců a 
developerských projektech, na nichž se podílí, propagace podnikatelských aktivit Správců, apod.), 
profilování, přípravě statistik a modelování mého chování při využívání služeb a produktů Správců. 

Beru na vědomí, že v případě potřeby mohu být ze strany Správců v této souvislosti požádán/a  
o nezbytné dodatečné údaje o své osobě vedoucí k mé nepochybné identifikaci.  

Byl jsem informován/a o svých souvisejících právech uvedených blíže v Dokumentu. 
 
 
 
 
V ______________________ dne _______________ 
 
 
 
 
______________________________ 
Jméno: 
Příjmení: 


