
Souhlas se zpracováním osobních údajů  
 

 

souhlasím se zpracováním svých dále vymezených osobních údajů, a to v rozsahu, způsobem 

a za podmínek uvedených v části „Obsah souhlasu“. Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a 

s právy, která v souvislosti se svými osobními údaji zpracovávanými na základě tohoto 

souhlasu mám, uvedenými v části „Poučení“. 

 

Obsah souhlasu 
 

Vymezení osobních údajů, kterých se tento souhlas týká: 

 

Souhlas uděluji výlučně ke zpracování osobních údajů v tomto souhlase uvedených, tj. mého 

jména a příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, adresy (dále jen „Osobní údaje“).   

 

 

Určení správce, kterému souhlas uděluji, a určení příjemců Osobních údajů: 

 

Tento souhlas uděluji společnosti Mermaid s.r.o., se sídlem: Evropská 423/178, Praha 6 - 

Vokovice, PSČ 160 00, IČO: 276 39 151 (dále jen „Správce“), která je správcem Osobních 

údajů, k jejichž zpracování dávám souhlas.   

 

Kontaktní údaje Správce: 

 

 Mermaid s.r.o. 

Evropská 178 

160 00 Praha 6 - Vokovice 

Tel.: +420 255 719 582 

E-mail: info@mirrorshop.cz 

  

Mé Osobní údaje nebudou poskytnuty žádným dalším osobám. 

 

 

Účel zpracování Osobních údajů, ke kterému dávám souhlas: 

 

Účelem zpracování mých Osobních údajů na základě tohoto souhlasu je zasílání obchodních a 

marketingových sdělení a jiných newsletterů týkajících se produktů prodávaných Správcem, 

tj. například nabídek slev, informace o nových kolekcích, módních inspiracích či odkazy na 

blogy s články o kolekcích. 

 

Osobní údaje bude Správce využívat výlučně pro zasílání obchodních a marketingových 

sdělení na mou korespondenční a/nebo e-mailovou adresu či telefonní číslo uvedené v tomto 

souhlasu. Tento souhlas tak tvoří právní základ zpracování mých Osobních údajů.  

 

Jsem si vědom skutečnosti, že tento svůj souhlas poskytuji zcela dobrovolně a mohu jej 

kdykoliv odvolat. Tento souhlas není podmínkou pro poskytnutí jakékoliv služby ze strany 

Správce. Důsledkem neposkytnutí souhlasu a/nebo jeho odvolání je výlučně nezasílání 

předmětných obchodních a marketingových sdělení Správcem.  

 

 

mailto:info@mirrorshop.cz


Možnost odvolání souhlasu a způsob, jak odvolání provést: 

 

Tento souhlas mohu odvolat (i) prostřednictvím vlastnoručně podepsaného dopisu zaslaného 

na adresu Správce nebo (ii) prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Správci z mé e-mailové 

adresy uvedené v tomto souhlasu nebo (iii) kliknutím na příslušný odkaz uvedený v každém 

jednotlivém marketingovém sdělení zaslaném Správcem na mou e-mailovou adresu.  

 

Pokud v odvolání souhlasu neuvedu jinak, bude Správce odvolání považovat za absolutní a 

bez zbytečného odkladu ukončí zpracování mých Osobních údajů. Odvoláním souhlasu však 

není dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu do doby před jeho odvoláním 

(tzn. zpracování prováděné v době od poskytnutí souhlasu, až do doby jeho odvolání bude 

platným zpracováním)   

 

 

Doba zpracování Osobních údajů na základě tohoto souhlasu: 

 

Tento souhlas uděluji po dobu činnosti Správce nebo do jeho odvolání.  

 

 

Poučení 

  

Veškeré zpracování Osobních údajů a tento souhlas se ode dne 25. 5. 2018 řídí především 

nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, také jen „GDPR“) 

 

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o svých následujících právech: 

 

1. mám právo požadovat od Správce přístup k mým Osobním údajům, což znamená, že 

mi Správce poskytne informaci, zda jsou či nejsou mé Osobní údaje zpracovávány a 

pokud si je vyžádám rovněž všechny informace uvedené v čl. 15 GDPR; 

2. mám právo požadovat od Správce, aby bez zbytečného odkladu opravil případné 

nepřesné Osobní údaje, které se mě týkají (tj. zejména při změně e-mailové adresy, 

jména nebo bydliště); 

3. mám právo požadovat omezení zpracování mých Osobních údajů v případech 

uvedených v čl. 18 GDPR (např.: popření přesnosti, protiprávní zpracování) 

4. v případě, že tento svůj souhlas odvolám, neudělím nový a Správci nebude svědčit 

žádný další titul zpracování mých osobních údajů dle čl. 6 GDPR, mám právo 

požadovat, aby Správce veškeré mé Osobní údaje vymazal; 

5. mám právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních 

údajů; 

 

Došlo-li by při zpracování Osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u jejich 

správce nebo u jejich zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně. 

 

 
 


