SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PŘIHLÁŠENÍ K NEWSLETTRU
(plné znění, webové stránky)
Správcem osobních údajů je Zahrady Běloušek s.r.o., IČO: 089 97 969, se sídlem Sazovická 488/8, Zličín, Praha 5,
PSČ 155 21, zapsané v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 328601 (dále „Společnost“)
Zákazníkem je osoba, která vyplnila osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, nebo telefonní číslo do formuláře
na webové stránce provozované Společností, zaškrtla příslušné políčko u tzv. „Přihlášení k newslettru“ na webových
stránkách Společnosti, čímž vyjádřila souhlas se zpracováním osobních údajů v níže uvedeném rozsahu, a tento
formulář
potvrdila
prostřednictvím
tlačítka
„Odeslat“.
1.
Účel souhlasu
Tento souhlas udílí Zákazník v rámci níže uvedených
účelů proto, aby Společnost mohla zpracovávat jeho
osobní údaje v rámci své činnosti.
V rámci tohoto souhlasu Zákazník stvrzuje, že byl
seznámen se základními právy týkajícími se ochrany
jeho osobních údajů, vymezení jednotlivých osobních
údajů, jejich klasifikací a způsoby, jakými s nimi
Společnost nakládá a tyto jsou uvedeny podrobně v tzv.
Informačním memorandu, zveřejněného na webových
stránkách Společnosti.
2.
Účel zpracování osobních údajů
Zákazník tímto udílí Společnosti souhlas se
zpracováním osobních údajů pro účely zasílání
informací o změnách nabízených služeb, o novém
zboží v sortimentu Společnosti, o slevových akcí a
jiných obchodních sdělení (tzv. zpracování za
účelem marketingu, jak je toto vymezeno
v Informačním memorandu, resp. v Tabulce účelů) kdy
Společnost zpracovává osobní údaje v souladu
s příslušnou právní úpravou. Bližší informace o
zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v tzv.
Informačním memorandu. Pro odstranění pochybností
zákazník uděluje souhlas zejména se zpracováním
svého jména, příjmení, e-mailové adresy a
telefonního spojení.
3.
Doba zpracování osobních údajů
Společnost informuje Zákazník, a ten bere na vědomí a
souhlasí, že jeho osobní údaje budou uchovávány po
dobu trvání platnosti tohoto souhlasu uděleného
Zákazníkem Společnosti, nejdéle pak po dobu
maximálně 3 let nebo delší, pokud si to vyžádá platný
právní předpis. Po uplynutí lhůty pro oprávněné
zpracovávání jeho osobních údajů Společností, ať už
z důvodu vypršení lhůty stanovené tímto souhlasem,
nebo z příslušného právního předpisu, Společnost dané
osobní údaje vymaže.
4.
Zpracování osobních údajů
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že
k poskytnutým osobním údajům mají přístup určení
zaměstnanci Společnosti a zpracovatelé, kteří jsou
uvedeni v rámci přehledu v záznamu o činnostech
zpracování.
5.
Změna osobních údajů
Zákazník může změnu poskytnutých osobních údajů
oznámit kontaktní osobě, určené spravovat agendu
ochrany osobních informací, či využít svých dalších
práv dle Informačního memoranda. Spojení na tuto
kontaktní osobu je veřejně dostupné na webových
stránkách Společnosti.
6.

Souhlas lze odvolat mj. i zasláním e-mailu na adresu
info@zahrady-belousek.cz.
7.
Informační sdělení
Zákazník bere na vědomí, že Společnost se zavázala
přiměřeným a odpovídajícím způsobem chránit osobní
údaje Zákazníka, a přijala za tím účelem opatření blíže
popsaná ve své interní směrnici pro ochranu osobních
údajů jakož i Informačního listu.
8.
Poučení Společnosti
Přestože jsou informace o právech Zákazníka a
možnostech jejich uplatnění obsažena v Informačním
memorandu, Společnost připomíná, že Zákazník má
minimálně následující práva, a to (i) vzít souhlas
kdykoliv zpět, (ii) požadovat po Společnosti informaci,
jaké osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto
údajů,(iii) vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto
nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat
omezení zpracování, (iv) požadovat výmaz těchto
osobních údajů, (v) požadovat přenos údajů, či (vi)
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
nebo se obrátit na soud.
9.
Prohlášení o souhlasu
Zákazník výslovně prohlašuje, že tento souhlas je:
i.
svobodný, tedy nebyl uzavřen pod nátlakem
ani v tísni;
ii.
konkrétní, tedy obsahuje jasně vymezené
účely zpracování osobních údajů, kterým
Zákazník porozuměl;
iii.
informovaný, tedy že se Zákazník seznámil
s plným textem tohoto souhlasu a
informačním memorandem, zejména jeho
právy a možnosti jejich uplatnění, a
porozuměl danému.
Zákazník potvrzuje, že osobní údaje poskytnuté
Společnosti jsou pravdivé a přesné.
Zákazník souhlasí s tím, aby Společnost zpracovávala
poskytnuté osobní údaje pouze v rozsahu a za účelem
uvedeným v tomto souhlasu, ve smyslu výše
uvedeného.
Zákazník bere na vědomí, že jednotlivá jeho práva
týkající se ochrany jeho osobních údajů, včetně
jednotlivých postupů jejich uplatnění jsou uvedena
v tzv. Informačním memorandu, které je uvedeno na
webové
stránce
Společnosti,
a
to:

www.zahradnicentrumbelousek.cz.
Po seznámení se a porozumění textu Zákazník
příslušným zaškrtnutím políčka u tzv. „Přihlášení
k newslettru“ na webových stránkách Společnosti
stvrzuje svůj souhlas s tím, aby Společnost
zpracovávala jeho osobní údaje ve smyslu tohoto
souhlasu.

Odvolání souhlasu s poskytnutím osobních
údajů
Více informací o zpracování osobních údajů je možné
Zákazník je tímto informován, že má právo tento
získat
i
na
e-mailové
adrese:
souhlas kdykoli odvolat, avšak odvolání se nevztahuje
info@zahradnicentrumbelousek.cz.
na osobní údaje zpracovávané Společností na základě
Tento souhlas je učiněn v souladu s Nařízením
jiného titulu, zejména v rámci účelu plnění případného
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o
smluvního vztahu nebo ze příslušných právních
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
předpisů, ačkoli Společnost okamžikem odvolání tohoto
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
souhlasu přestává být oprávněna tyto osobní údaje
zpracovávat za účely tímto souhlasem vymezenými.
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zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů)
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