
 

 

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely 
 

 
     Dnem 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení GDPR 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 GDPR o ochraně osobních údajů) známé pod zkratkou 
GDPR (dále jen „Nařízení GDPR“).  
Nařízení GDPR se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné fyzickou osobou 
v průběhu výlučně osobních či domácích činností. Jde o čl. 2 odst. 2 písm. c) Nařízení 
GDPR. 

 
     Vaše údaje budeme moci používat od udělení souhlasu po celou dobu, kdy budete našim 

obchodním partnerem. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.    
Jméno a příjmení (oslovení, titul): 
 Adresa: 
 E-mailová adresa: 
 
Kontaktní telefon: 
   
  
 Svým podpisem svobodně a jednoznačně souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve společnosti I.P.CONNECT, s.r.o. pro obchodní účely a prohlašujete, že jste byl/a Správcem řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních údajů, že uvedené údaje jsou pravdivé a jsou poskytovány zcela dobrovolně. 
 
 
   
V……………………………..dne……………….             ……………………………………………  Podpis oprávněné osoby  
   
 Potvrzený souhlas, prosím, odevzdejte, nebo zašlete poštou na naši adresu I.P.CONNECT, s.r.o., 
Matějova 129/2, 40801 Rumburk nebo na e-mail: vorechovska@connect-ip.cz , tel: +420 604203852.  
  
  
   



 

 

 
Vážení zákazníci,  
 abychom mohli plnit pohledávky a závazky k Vám, institucím a vyhověli zákonným požadavkům podle 
legislativy, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. K tomu Vám sdělujeme následující:  
Podmínky zpracování a zásady ochrany osobních údajů 
 
 I. Základní ustanovení Správce osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679, které nabývá platnosti 25.5.2018 
(GDPR) je správce. Správcem OÚ podle čl.4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním OÚ a volném pohybu těchto údajů dále jen GDPR je firma I.P.CONNECT, 
s.r.o. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.     Správce: Kontaktní údaje: Firma: I.P.CONNECT, s.r.o .Matějova 129/2, 40801 Rumburk IČ 25495798 DIČ CZ25495798, 
zapsaná v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21000, e-mail: vorechovska@connect-ip.cz, kontaktní osoba: Iveta 
Vořechovská 
 II. Zdroje a kategorie zpracování OÚ Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní 
údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo poptávky. 
 
Zpracováváme Vaše jméno příjmení (oslovení, titul), fakturační adresu, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo 
bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu. 
 III. Zákonný důvod a účel zpracování OÚ: 
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů 
a) je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl.6 odst.1 písm. b)  GDPR 
b) oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a 
newsletterů podle čl.6 odst.1 písm. f ) GDPR 
c) Váš souhlas se zpracovává pro účely poskytování přímého marketingu zejména pro zasílání obchodních sdělení a 
newsletterů podle čl.6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s §7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb, o některých službách 
v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2.Účel zpracování 
a) je zadání nebo zpracování Vaší objednávky, poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu 
mezi Vámi a správcem; při objednávce a poptávce jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, které nám poskytujete pro vyřízení a zpracování objednávky, poptávky (jméno a adresa, kontakt…) pro uzavření a plnění smlouvy. Váš souhlas je 
zcela dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat 
b) Zasílání obchodních sdělení o nabídkách a slevách 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 
4. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy, uvedené údaje uchováváme a zpracováváme po dobu 
zákonných lhůt dle platné legislativy (maximálně 10 let) IV. Doba uchovávání osobních údajů Správce uchovává osobní údaje: 
1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a 
uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a dále navazujících zákonů (po dobu 10 let od ukončení smluvního 
vztahu). 2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní 
údaje zpracovávány na základě souhlasu. 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje anonymizuje. 
VI. Vaše práva 
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo: na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na 
opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR právo na výmaz osobních 
údajů dle čl. 17 GDPR. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 
GDPR. Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v č. I. 
těchto podmínek 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno 
Vaše právo na ochranu osobních údajů.              ….  VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů.  
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Vaše 
data jsou uchovávána v systému Money S4, který je vybaven modulem GDPR, pro kvalitní správu a ochranu Vašich dat.         2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů. 
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby 
4. Je zabezpečeno, že Vaše data se nebudou přenášet mimo prostor EU, tedy do třetích zemí. 
 Všichni zpracovatelé se podrobili závazkem mlčenlivosti VIII. Závěrečná ustanovení                    S 
těmito podmínkami souhlasíte podepsáním souhlasu se zpracováním osobních údajů tohoto formuláře. Zaškrtnutím 
souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a řádně poučen/a o zpracování a 
ochraně osobních údajů, že Vaše osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně bez 
nátlaku a že je v celém rozsahu přijímáte. 
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách www.connect-ip.cz  Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu na ochranu 
osobních údajů osobních údajů pod č. 00047911  


