
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Akceptací tohoto dokumentu dobrovolně udělujete podnikateli Tomáš Velcl, IČO 74855093, 

se sídlem Nový Malín 625, 788 03 Nový Malín, e-mail: tovel-profit@email.cz (dále jen 

„správce“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) 

nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). 

Osobními údaji se rozumí Vámi zadané údaje do příslušného formuláře, konkrétně jméno, 

příjmení, e-mailová adresa, IP adresa, a další informace, jako údaje o druhu marketingového 

nástroje, v jehož souvislosti byly tyto údaje získány (dále jen „osobní údaje“). 

Souhlas udělujete na dobu 3 let za účelem zasílání obdobných pracovních nabídek a dalších 

obchodních sdělení správce, jakož i jeho zákazníků a jiných smluvních partnerů (třetích stran), a 

to s využitím uvedených kontaktů. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu 

rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Právním základem pro zpracování poskytnutých osobních 

údajů je tento souhlas. 

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou 

zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 Webkomplet s.r.o., IČO 29185084, sídlem Klobásova 37/34, 625 00 Brno 

Osobní údaje budou zpracovány v elektronické databázi správce za použití automatizovaných 

způsobů zpracování. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Správce nemá v úmyslu předat 

osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

Za podmínek stanovených v GDPR máte následující práva: 

 na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR 

 na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR 

 na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR 

 vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 

 na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR 

 odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adrese nebo e-mailu správce, 

případně na webu www.odhlas-se.cz 

 dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v 

případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení 

osobních údajů a také přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť. Správce dále 

prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 


