Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení poskytnuté
subjektu údajů
1. Zaškrtnutím příslušného ovládacího prvku uděluji výslovný souhlas ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen “zákon č. 101/2000 Sb.“), společnosti savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská
983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, v oddíle C, vložka 30815, IČO 28750659 (dále též jen „správce“), se zpracováním
mých osobních údajů v souvislosti s užíváním služeb informačních systémů (dále též jen
„systém“) poskytovaných touto společností on-line, jejichž aktuální popis je dostupný na
webových stránkách společnosti www.savana.cz popřípadě stránkách určených specificky pro
jednotlivé služby poskytované touto společností (dále též jen „služby“),
zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

jména, příjmení;
bydliště;
data narození;
IČ, DIČ;
emailové adresy, datové schránky, telefonního čísla;
přístupových údajů k mému uživatelskému účtu v systému správce či jiných údajů
týkajících se mého uživatelského účtu nebo mých aktivit v systému správce, pokud lze
tyto považovat za osobní údaje ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.

2. Souhlas se zpracováním mých osobních údajů uděluji správci po dobu existence mého
uživatelského účtu v systému a po dobu 5 let po zániku mého uživatelského účtu v systému. Beru
na vědomí, že souhlasem uděluji správci oprávnění zpracovávat, tj. zejména shromažďovat,
uchovávat a užívat údaje veškeré údaje uvedené v odst. 1 tohoto souhlasu a dále případné další
údaje vymezené v konkrétnostech dle povahy konkrétní služby v obchodních podmínkách
upravujících užití příslušné služby správce.
3. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji správci za účelem:
a) poskytování služeb příslušného systému a využívání služeb systému;
b) zprostředkování obchodu a služeb;
c) využití v rámci marketingových akcí správce, informování zákazníka o nových
produktech, uvedení zákazníka v referencích;
d) personifikace poskytnutých služeb, za účelem vývoje a zlepšení služeb správce.
4. Souhlasím s tím, že za předpokladu splnění podmínek § 5 odst. 6, popřípadě § 6 zákona
č. 101/2000 Sb. platí můj souhlas se zpracováním osobních údajů rovněž pro správcem pověřené
zpracovatele.
5. Beru na vědomí, že moje osobní údaje jsou správcem zpracovávány v automatizované
elektronické formě nebo manuálně ze strany správce nebo jím pověřených zaměstnanců.
6. Beru na vědomí, že mám jako subjekt údajů právo požádat správce o poskytnutí informace o
zpracování mých osobních údajů, která mi bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem
takové informace bude vždy sdělení o:
a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování,
jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo
d) rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do mého práva a mých oprávněných zájmů,
e) příjemci, případně kategoriích příjemců.
7. Beru na vědomí, že, nejsem podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen
poskytnout své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním správci, a tedy, že poskytnutí
osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním je zcela dobrovolné. Stejně tak beru na vědomí, že
jsem oprávněn kdykoliv poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.
8. Zároveň však beru na vědomí, že pokud se rozhodnu své osobní údaje nebo souhlas s jejich
zpracováním neposkytnout či odvolat, nebudu moci využívat systém.
9. Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o skutečnosti, že zjistím-li nebo domnívám-li se, že
správce nebo jím pověřený zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu
s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li mé
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení
nebo požadovat, aby správce nebo jím pověřený zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména
se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci mých osobních údajů.
Jestliže bude moje žádost e shledána oprávněnou, správce nebo jím pověřený zpracovatel
neprodleně odstraní závadný stav. Pokud správce nebo příslušný zpracovatel žádosti nevyhoví,
mohu se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; moje právo obrátit se na Úřad pro ochranu
osobních údajů přímo tím není dotčeno.
10. Beru na vědomí, že při užívání systému mohou být z mé strany na základě mé svobodné volby
zadávány údaje mající povahu citlivých údajů ve smyslu § 9 zákona č. 101/2000 Sb. Zadávání
těchto údajů o mé osobě není jakkoliv považováno za podmínku pro užití systému a dochází k
němu toliko v důsledku mého svobodného rozhodnutí jako uživatele systému.
11. S ohledem na tuto skutečnosti uvedené v předchozím odstavci tímto uděluji správci souhlas se
zpracováním mých citlivých údajů po dobu existence mého uživatelského účtu v systému a po
dobu 5 let po zániku mého uživatelského účtu v systému.
12. Moje citlivé údaje podle předchozího odstavce budou zpracovávány v automatizované
elektronické formě nebo manuálně ze strany správce nebo jím pověřených zaměstnanců, a to
výhradně za účelem jejich interního využití v systému. Citlivé údaje nemohou být poskytnuty třetí
straně.
13. Ohledně mých práv v souvislosti se zpracováním citlivých údajů se uplatní ustanovení odstavců
6,7 a 9 obdobně.

