
Jméno a příjmení:  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Adresa:  .................................................................................................................................................................................................................................................................

Datum narození:  ............................................................................................. Vzdělání:

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

Svým podpisem uděluji společnosti Studio Moderna s.r.o., IČ: 261 59 074, se sídlem U nákladového nádraží 3153/8, Praha 3,  která je dle ustanovení § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobní údajů“) správcem osobních údajů, souhlas ke zpracování osobních údajů, které jsou  obsahem 
tohoto dotazníku, a které budou správcem využity pro účely obchodní a marketingové komunikace. Správce se zavazuje, že s uvedenými osobními údaji bude nakládat v souladu 
se zákonem o ochraně osobních údajů, a že uvedené osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Právo k přístupu k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů je 
možné uplatnit u správce. Taktéž svým podpisem uděluji společnosti Studio Moderna s.r.o., IČ: 261 59 074, se sídlem U nákladového nádraží 3153/8, Praha 3, souhlas, že poskytnuté 
kontaktní údaje (jméno, adresa) mohou být stranou Burda Praha s.r.o. použité jen a výhradně pro zaslání ročního předplatného časopisu Apetit.
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