
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

1. Udělujete tímto společnosti Smack food service s. r. o., IČ 27548791, se sídlem Janovičky 26, 566 

01 Zámrsk (dále jen „Správce“), souhlas, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) 

zpracovávala tyto osobní údaje Vaší osoby. 

 

2. Souhlasíte se zařazením všech poskytnutých osobních údajů do databází Správce a s jejich 

následným zpracováním prostřednictvím jeho interních i externích spolupracovníků a zpracovatelů 

za účelem vzájemného obchodu (zejm. sjednávání, vyřizování a plnění takových obchodů), péče o 

zákazníky, zajišťování provozu e-shopu, nabízení produktů a služeb a pro marketingové účely 

Správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání 

obchodních sdělení. 

 

 

3. Souhlasíte, aby Správce zpracovával Vaše osobní údaje, a to v rozsahu poskytnutých identifikačních 

a kontaktních údajů, dále údajů nezbytných pro uzavření smlouvy, údajů vznikajících plněním 

závazků ze smluv, údajů získaných v souvislosti s poskytováním produktů či služeb (především 

vzájemnou interakcí Správce a zákazníka, případně jiným způsobem), údajů vzniklých přímo činností 

Správce (například vyhodnocení statistik zákazníka, vyhodnocením podmínek pro poskytnutí slevy či 

jiného benefitu). 

 

4. Pokud se Vaše osobní údaje změní nebo se změní Váš vztah k fyzické či právnické osobě, v rámci 

které jste osobou vykonávající obchodní vztah ke Správci, zavazujete se Správce informovat. Pokud 

Správci poskytnete za konkrétním účelem osobní údaje Vašich zaměstnanců či smluvních partnerů, 

odpovídáte za to, že jste k takovému poskytnutí osobních údajů oprávněni, a dále odpovídáte za 

včasné oznámení jakékoliv změny týkající se takových osobních údajů nebo stanoviska Vašeho 

zaměstnance (smluvního partnera) k jejich poskytnutí. 

 

 

5. Souhlasíte s tím, aby osobní údaje byly evidovány a předávány písemně i elektronicky (vč. 

automatického zpracování), dle momentální provozní potřeby Správce. Souhlasíte s tím, abychom 

Vás oslovovali různými formami (SMS, telefonicky, e-mailem apod.), stejně tak souhlasíte s tím, aby 

vzájemná komunikace mezi stranami probíhala elektronicky. 

 

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Souhlasíte s tím, aby k osobním údajům měli 

přístup: 

I. Všichni pracovníci Správce 

II. Všichni členové orgánů Správce 

III. Osoby, s nimiž je Správce propojen nebo s nimiž tvoří koncern 

IV. Auditoři, daňoví a účetní poradci, právní zástupci, notáři, soudní znalci, závodní lékaři, 

bezpečnostní experti, poskytovatelé softwaru a další subjekty obdobného charakteru, s nimiž 

Správce spolupracuje a které mají poradní či pomocnou funkci 

V. Jiné osoby, které se podílejí na plnění zakázky pro Vás (např. subdodavatelé apod.). 

 

Berete na vědomí, že právo vyžádat si osobní údaje mají bez omezení orgány veřejné moci (státní správa, 

samospráva) 

7. Tento souhlas poskytujete na dobu neurčitou. Jste si vědomi, že poskytujete údaje dobrovolně, že 

svůj souhlas můžete bezplatně kdykoliv na adrese Správce odvolat, že máte právo přístupu 



k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, právo na blokování nesprávných 

osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybnosti o dodržování práv se můžete na Správce 

obrátit, event. se můžete s podnětem obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů České 

republiky. Souhlasíte se skartací materiálů obsahující osobní údaje po uplynutí archivační lhůty. 

 

8. Tento souhlas není nutnou podmínkou k uzavření smlouvy nebo k učinění objednávky. 

 

 

9. Berete na vědomí, že v případě, že nevyslovíte nesouhlas se zpracování Vašich osobních údajů, 

platí, že tento souhlas Správci udělujete automaticky. 

 

V Janovičkách 25.5.2018 

 

 

 

Tomáš Dimo, jednatel 


