
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen jako Souhlas) 
 
Tento souhlas je udělován Správci Pavel Žižka, IČ: 72085584, Na Veselce 1013, 542 32 Úpice. 
(dále jen Správce) 
 
Uživatel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů ze strany Správce a jeho smluvních 
zpracovatelů osobních údajů. Souhlas je udělován v níže uvedeném rozsahu, níže uvedených 
údajů a po níže uvedenou dobu, počínající dnem ukončení poslední aktivní služby objednané 
u Správce. 
 
1. Uživatel souhlasí se zpracováním jeho následujících osobních údajů ze strany 

Poskytovatele a dalších jejích smluvních zpracovatelů za níže uvedenými účely, v níže 
uvedeném rozsahu a po níže uvedenou dobu. 

 
1.1 Občasného poskytnutí obchodní nabídky týkajících se služeb nabízených 

Poskytovatelem – Po dobu aktivního souhlasu. 
a) Identifikační a adresní údaje uživatele: Jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní 

číslo, emailová adresa. 
b) Platební informace uživatele: bankovní účet, PayPal účet, telefonní číslo, případně 

další informace předávané platebními bránami Poskytovateli. 
c) Elektronické identifikátory: IP adresa, identifikátory v sociálních sítích, cookies, 

elektronické kontakty, atd. 
d) Analýza využívání služeb Provozovatele uživatelem strojovou i osobní formou. 
e) Analýza a vyhodnocování platební historie uživatele. 

 
 

1.2 Získání názoru uživatele týkajícího se zejména míry spokojenosti s užíváním služeb 
Poskytovatele. – Po dobu dvou let od odvolání. 
a) Identifikační a adresní údaje uživatele: Jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní 

číslo, emailová adresa. 
b) Elektronické identifikátory: IP adresa, identifikátory v sociálních sítích, cookies, 

elektronické kontakty, atd. 
c) Analýza využívání služeb Provozovatele uživatelem strojovou i osobní formou. 

 
1.3 Vyhodnocování a analýza chování uživatele a jeho služeb za účelem poskytování 

personifikovaných slev, akcí a bonusů určených přímo pro konkrétního Uživatele.
  – Po dobu aktivního souhlasu. 
a) Identifikační a adresní údaje uživatele: Jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní 

číslo, emailová adresa. 
b) Platební informace uživatele: bankovní účet, PayPal účet, telefonní číslo, případně 

další informace předávané platebními bránami Poskytovateli. 



c) Elektronické identifikátory: IP adresa, identifikátory v sociálních sítích, cookies, 
elektronické kontakty, atd. 

d) Analýza využívání služeb Provozovatele uživatelem strojovou i osobní formou. 
e) Analýza a vyhodnocování platební historie uživatele. 
 

 
2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv 

zpět, a to prostřednictvím webové administrace Poskytovatele ve správě uživatelského 
účtu. 

 
3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou 

zpracovávat i zpracovatelé uvedení na webových stránkách Správce 
 

 
4. Uživatel má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo na: 

 
a) Uživatel má právo žádat informace o kategoriích zpracování osobních údajů, 

jejich účelu, povaze a době zpracovávání. 
b) Uživatel má právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. 
c) Uživatel má právo požádat, aby jeho údaje byly opraveny, doplněny, 

vymazány, případně jejich zpracování omezeno, a to na základě podmínek 
stanovených relevantními předpisy. 

d) Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a vznést 
stížnost u dozorových úřadů. 

e) Uživatel má právo být informován v případech, kdy dojde k porušení 
zabezpečení jeho osobních údajů. A to v případě, že je pravděpodobné, že 
daný případ bude mít za následek vysoké riziko narušení jeho práv a svobod. 

 
5. Veškerá práva může uživatel uplatit přes ticket systém ve webové administraci. 

 
6. Vyjádřením souhlasu se zpracováním osobních údajů potvrzujete, že jste se s danými 

podmínkami seznámili, rozumíte jim a bez výhrad s nimi souhlasíte. 
 

 

Další informace ohledně zpracování: 
Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány automaticky (strojově) i osobně. V případě 
potřeby mohou být údaje zpřístupněny také pracovníkům Správce a Zpracovatele.  
Uživatel prohlašuje, že si souhlas přečetl, porozuměl mu a souhlasí s ním. 


