I.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabídky obchodu a
služeb

Tímto v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění (dále jen „ZOOÚ“), uděluji společnosti TOMMY STACHI s.r.o., IČO: 27148084 se
sídlem Táboritská 23, Praha 3, 130 00 (dále jen „Společnost“), jako správci, souhlas se zpracováním
mých níže uvedených osobních údajů, a to za účelem nabízení a informování o produktech a
službách Společnosti a zařazení těchto osobních údajů do databáze žadatelů o služby vedené
Společností.
Osobními údaji dle předchozí věty se rozumí: jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa bydliště,
datum narození, místo a země narození, adresa pro doručování, emailová adresa a číslo telefonu.
Tímto beru na vědomí, že ke zpracování osobních údajů bude docházet zejména následujícími způsoby:
shromažďováním mých výše uvedených osobních údajů, jejich ukládáním na nosiče informací,
úpravou a pozměňováním (v případě změny mých výše uvedených osobních údajů), vyhledáváním,
používáním a zpřístupňováním oprávněným zaměstnancům Společnosti za účelem nabízení obchodu
a služeb, jak je uvedeno níže. Dále beru na vědomí, že osobní údaje budou zpracovány v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem a též v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
Souhlasím, aby mi Společnost nabízela obchod a služby poskytované jí nebo vybranými třetími osobami
známými formami přímého marketingu, zejména e-mailem, poštou, telefonicky a/nebo osobně. Pro
tyto účely uděluji Společnosti svůj výslovný souhlas s předáváním mých výše uvedených osobních
údajů třetím osobám, a to společnostem v rámci skupiny TSGI, tj. ABEWY EXE GROUP, s.r.o. a TSG
Investments, a.s. Dále ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační
společnosti), v platném znění, uděluji Společnosti svůj předchozí souhlas k užití mé e-mailové
adresy za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky.
Prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé. Tento souhlas uděluji na dobu nejvýše 10 let
ode dne jeho udělení. Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to písemným
oznámením doručeným Společnosti na doručovací adresu Společnosti: Praha 3, Táboritská 1000/23,
PSČ 130 000.

II.

Souhrnné poučení o právech

Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vůči Společnosti, které mi s ohledem na zpracování
mých osobních údajů svědčí dle § 12 a § 21 ZOOÚ, zejména svého práva být na požádání
Společností informován/a o zpracování svých osobních údajů (obsahem informace pak je sdělení o
účelu zpracování osobních údajů; o osobních údajích případně kategoriích osobních údajů, které jsou
předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; o povaze
automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě
tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných
zájmů subjektů údajů; o příjemci, případně kategoriích příjemců) a práva na opravu či změnu
případných nesprávných, nepravdivých nebo neúplných osobních údajů, práva na vysvětlení a
práva na případné odstranění závadného stavu (blokováním, provedením opravy, doplněním či
likvidací osobních údajů) či práva obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

