
  

 

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ 

Svým níže uvedeným podpisem udělujete tímto souhlas podnikající fyzické osobě Milan Škoda-FOTO, se sídlem U Elektrárny 60, 

252 46 Vrané nad Vltavou, IČ: 43164536, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 

49839 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala osobní údaje, a to za účelem registračním (databáze držitelů 

zákaznických karet) a dále pak za účelem marketingovým (nabízení obchodu a služeb). 

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 

(vyplní pracovník CFŠ ) 
 Typ karty Stříbrná Zlatá 

 

 

Kontaktní údaje  

 

 

 

Jméno a příjmení nebo název 

Firmy 
 

Ulice a číslo popisné  

Město / obec  

PSČ  

Telefon  

E-mail  

IČ / DIČ  

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů - zákaznická karta  

1. Jméno, příjmení, číslo zákaznické karty a e-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu      

za účelem vytvoření zákaznického profilu. 

2. Adresa, telefonní číslo, název firmy, IČ, DIČ budou zpracovány za účelem doplnění fakturačních údajů.  

3. Historie provedených nákupů bude zpracována v průběhu užívání zákaznické karty za účelem poskytnutí přehledu 

zákazníkovi a prodejci.  

4. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu užívání uživatelského profilu a dále po dobu 5 let od posledního použití 

zákaznické karty. 

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.  

6. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.  

7. V případě odvolání tohoto souhlasu berete na vědomí, že tímto odvoláním končí platnost zákaznické karty a výhody z ní 

vyplývající. 

 

 

Souhlas se zasíláním newsletteru 

1. E-mailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. E-mailovou adresu je 

nutné zpracovat pro účely zasílání obchodních sdělení. 

2. Jméno, příjmení a pohlaví budou zpracovány za účelem přizpůsobení oslovení a výběru obsahu obchodních sdělení. 

Poskytnutí těchto údajů není povinné. 

3. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu užívání uživatelského profilu a dále po dobu 3 let od posledního přihlášení.  

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.   

5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek 

zastavení zasílání obchodních sdělení. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ANO  

Souhlasím se zasíláním newsletterů ANO NE 



  

 

 

 

 

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:  

- poskytovatel softwaru Winshop, společnost  WinShop Software s.r.o., se sídlem Praha 8, Kyselova 1186/1, PSČ 182 00,   

IČ: 267 54 657, 

- poskytovatel webhostingových služeb, společnost ARIT s.r.o., se sídlem Praha 4 - Libuš, Dobronická 1257, PSČ 148 00,   

IČ: 267 47 804,  

- společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,  

- poskytovatel marketingového software Mailkit, společnost Mailkit s.r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Novákových 970/41,  

PSČ 180 00, IČ: 264 49 901, 

- případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá. 

 

Jaká máte práva 

Podle Nařízení máte právo:  

- vzít souhlas kdykoliv zpět,  

- požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,  

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními 

předpisy  

nebo jeho oprávněnými zájmy,  

- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, 

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva 

podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením. 

 

Svým podpisem stvrzujete, že jste se seznámil(a) se všemi informacemi uvedenými v tomto formuláři. 

 

   

Datum  Podpis zákazníka 

   

Jméno pracovníka  Podpis pracovníka 

   

Poznámky   

Způsob předání zákaznické karty Osobně Poštou 

 


