
SOUHLAS se zpracováním osobních údajů 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“) a nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosS se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), uděluji 
výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa 
bydliště, sídlo, idenEfikační číslo, daňové idenEfikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní 
číslo správcem osobních údajů, kterým je společnost Sedlářství Spurný s.r.o., se sídlem Jedovnická 
2347/6, Líšeň, 628 00 Brno, IČ 082 48 044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl C, vložka 112684, za účelem provozu uživatelského účtu a zasílání reklamních sdělení 
v souvislosE s produkty a službami nabízenými prostřednictvím internetového obchodu na webové 
stránce www.spurny.net .  

Současně výslovně potvrzuji že: 

a) před udělením souhlasu jsem si pečlivě přečetl a prostudoval Podmínky ochrany osobních 
údajů, které jsou nedílnou součásc tohoto souhlasu a které jsou volně dostupné na webové 
stránce www.spurny.net. 

b)  s ohledem na čl. II bod a) jsem byl před udělením souhlasu informován o všech podstatných 
skutečnostech zpracováni, zejména byl informován o totožnosS správce, o účelech zpracování, o 
důvodech zpracování, o možnosS kdykoliv souhlas odvolat a dále svém právu na přístup ke svým 
údajům, jakož i o všech dalších právech stanovených v GDPR, 

c) poskytl jsem údaje zcela dobrovolně a k udělení souhlasu jsem nebyl donucen zastrašením, 
nátlakem či rizikem negaSvních důsledků, které by nastaly, kdybych tak neučinil.  

d) cmto souhlasem jednoznačně projevuji svoji vůli k souhlasu se zpracováním údajů za účelem 
a v rozsahu výše uvedeném.  

e) všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé. 

f) v případě jakékoliv změny v uvedených osobních údajích budu neprodleně o této skutečnosS 
správce informovat 

g) pro případ, že jsem osobou mladší 16 let prohlašuji, že jsem požádal svého zákonného 
zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů a tento zákonní zástupci udělují. 

Prohlašuji, že jsem si vědom skutečnosE, že požadavek na poskytnuc osobních údajů za účelem 
provozu uživatelského účtu a zasílání reklamních sdělení v souvislosE s produkty a službami není 
založen zákonem, smlouvou a není ani nezbytným předpokladem pro uzavření kupní smlouvy a 
nemám právní povinnost tento souhlas udělit.


