SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM E-MAILU PRO REGISTRACI
Souhlasím, aby společnost savana.cz s.r.o., IČO: 28750659, se sídlem Děčín – Děčín VI-Letná,
Lounská 983/43, PSČ 40502, zápis v OR, sp.zn.: C 30815 vedená u Krajského soudu v Ústí nad
Labem (dále jen „Poskytovatel“), zpracovávala e-mailovou adresu v souladu se zákonem o ochraně
osobních údajů, kterou uvádím při registraci na webových stránkách www.shopsun.cz, a to za účelem
zaslání hesla pro vytvoření a registrace mého zákaznického účtu. Souhlas za tímto účelem uděluji
dobrovolně, a to na dobu trvání 48 hodin.
Poskytovatel neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto
souhlasu třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a
v elektronické podobě. Beru na vědomí, že Poskytovatel je správcem osobních údajů ve smyslu
příslušných právních předpisů.
Souhlas se zasílám obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv bezplatně
odvolat, a to prostřednictvím zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu Poskytovatele:
help@savana.cz, nebo zasláním na adresu Poskytovatele: Děčín – Děčín VI-Letná, Lounská 983/43,
PSČ 40502. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího z tohoto souhlasu.
Beru na vědomí, že mám zejména právo:
-

-

-

požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Poskytovatel je povinen mi ji
poskytnout. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
požadovat od Poskytovatele vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto
vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud
zjistím nebo se domnívám, že Poskytovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je
v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;
se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Poskytovatele, a pokud jim Poskytovatel
nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo;
žádat Poskytovatele o aktualizaci svých osobních údajů;
na zapomnění, poté co souhlas byl odvolán, jakož i právo na omezení, opravu a přístup;
žádat Poskytovatele o výmaz, nebo pseudonymizaci svých osobních údajů.

Poskytovatele lze v souvislosti s výše uvedeným kontaktovat:
-

na adrese: Děčín - Děčín VI-Letná, Lounská 983/43, PSČ 40502,
e-mail: help@savana.cz,
telefon: +420 478 472 100.

