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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Od verze Klienta 4.4.r je možnost v číselníku obchodních partnerů tisknout Souhlas se zpracováním osobních údajů 
soukromých osob. 

 

1) NASTAVENÍ TEXTU SOUHLASU 

Text pro formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů si můžete nastavit v číselníku obchodních partnerů 
v editaci partnera, který je nastaven jako soukromá osoba. Použijete tlačítko Souhlas a záložku Nastavení textů . 

Do přednastaveného textu se přetahuje název vaší firmy z údajů o firmě. Jednotlivé texty (v případě souhlasu, 
nesouhlasu a závěrečný text) si můžete upravit podle vlastního požadavku a zapíšete na server tlačítkem Uložit. 
Takto uložený text bude platný pro tisk všech souhlasů se zpracováním osobních údajů. 

 

 
 

2) NOVÝ OBCHODNÍ PARTNER 

- u soukromé osoby: souhlas se zpracováním osobních údajů se nabízí automaticky u nové karty zákazníka po stisku 
tlačítka Uložit. 

- u firem: souhlas se zpracováním osobních údajů se nenabízí automaticky ale pouze v případě editace zákazníka a 
stisku tlačítka souhlas - viz.screen. 
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3) TISK SOUHLASU 

V editaci obchodního partnera přes tlačítko Souhlas otevřete formulář Souhlas s poskytováním osobních údajů. 

 

Datum změny souhlasu – datum souhlasu / nesouhlasu se zpracováním osobních údajů. Toto datum se vyplní 
aktuálním datem při zadání nového obchodního partnera. Při změně při novém vytištění souhlasu nebo při změně 
souhlasu na nesouhlas je potřeba toto datum aktualizovat ručně. 
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a) Zákazník souhlasí s poskytnutím osobních údajů 

Zatrhnete volbu Souhlasím se zpracováním osobních ůdajů a poskytnutí třetím stranám. V tomto případě je ještě 
nutno vybrat aspoň jednu ze 4 voleb, s jakým způsobem oslovení zákazník souhlasí, a zvolíte Uložit.  

 
 
 
 

b) Zákazník nesouhlasí s poskytnutím osobních údajů 

Zrušíte zatržítko u volby Souhlasím se zpracováním osobních ůdajů a poskytnutí třetím stranám a zvolíte Uložit. 

 


