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Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12814.

Souhlasím s tím, aby 

a) společnost ESSOX s.r.o., IČ 26764652 v souvislosti s mou žádostí o uzavření smlouvy předala mé telefonní číslo 
a/nebo rodné číslo operátorům:
- O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336,  
- virtuálnímu operátorovi O2 Family, s.r.o., IČO 24215554 (100% dceřiná společnost O2 Czech Republic a.s.), 
- T-Mobile Czech Republic, a.s., IČO 64949681
- Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001;

b) operátoři jednotlivě zpracovali mé telefonní a/nebo rodné číslo za účelem vytvoření agregované informace 
vypočtené z údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací (platbách, druhu, množství, místě) vedených 
na mou osobu nebo z údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací poskytovaných na telefonním čísle, 
jehož jsem uživatelem, a předali tuto agregovanou informaci spolu s typem služby společnosti ESSOX s.r.o. 
za účelem posouzení mé schopnosti a ochoty plnit své závazky. 

Prohlašuji, že telefonní číslo uvedené v žádosti je v mém výlučném osobním užívání.

Beru na vědomí, že 

a) správcem osobních údajů je ESSOX s.r.o., IČ 26764652, sídlem F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice 
a zpracovatelem osobních údajů je Společnost pro informační databáze, a.s. IČO 26118513, sídlem Antala Staška 
510/38, 140 00 Praha 4 – Krč, www.sid.cz.

b) doba zpracování (tzv. TelcoScore) je po dobu mého využívání služeb společnosti ESSOX s.r.o. a následující 1 rok poté 
nebo dokud souhlas neodvolám. V případě, že se klientem společnosti nestanu, platí souhlas 1 rok od jeho udělení. 

c) mám právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat zasláním dopisu na adresu správce nebo emailem 
na zakaznickyservis@essox.cz Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu, 
který byl dán před jeho odvoláním. 

Více informací na www.sid.cz/telco-score, v dokumentu „Prohlášení o ochraně osobních údajů – TelcoScore“ 
a www.essox.cz/ochrana-osobnich-udaju
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