
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

1.1. Výslovně tímto uděluji souhlas podnikateli Jaroslavu Nedomovi, IČO: 08380139, DIČ: 

CZ8510022741 se sídlem Liberec, Mšenská 77, PSČ 46015, podnikatel nezapsaný v obchodním 

rejstříku (dále jen „Podnikatel“) a souhlasím s tím, aby Podnikatel zpracovával mé osobní 

údaje, které poskytnu Podnikateli prostřednictvím kontaktních formulářů umístěných na 

webových stránkách na doméně www.e-naramky.cz provozované Podnikatelem (dále jen 

„Web“) 

1.2. Podnikatel takto poskytnuté osobní údaje zpracovává za účelem zasílání obchodních sdělení, 

reklamních materiálů, přímého prodeje, a přímých nabídek produktů v souladu se zásadami 

ochrany osobních údajů Podnikatele, publikovaných v sekci „Zásady ochrany osobních údajů 

(čl. 3.9.)“ tohoto Webu, a to po dobu dvou let a za účelem provedení registrace uživatele do 

uživatelského účtu, prostřednictvím kterého se může uživatel do svého účtu přihlašovat a 

jednodušeji odesílat objednávky konkrétního zboží Podnikateli v souladu se zásadami ochrany 

osobních údajů Podnikatele, publikovaných v sekci „Zásady ochrany osobních údajů (čl. 3.7.)“, 

tohoto Webu, a to po dobu existence registrace, maximálně po dobu 5 let. Podnikatel 

neposkytne osobní údaje žádným třetím stranám. 

1.3. V tomto smyslu uděluji souhlas Podnikateli, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a změně některých zákonů zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, 

adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.  

1.4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na: info@e-naramky.eu nebo dopisu na 

kontaktní adresu Podnikatele. 

1.5. Dle zákona o ochraně osobních údajů mám právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 

- požadovat informaci, jaké Uživatelovy osobní údaje Podnikatel zpracovává, 

- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

- požadovat výmaz těchto osobních údajů, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 

obrátit se na Podnikatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 

Praha 7. 
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