
Souhlas a poučení o ochraně osobních údajů 

SOUHLAS 

Souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro DELEX, s. r. o. se sídlem Denisovo nábřeží 
1000/4, 301 00 Plzeň, IČ: 00519049, za účelem evidence účastníků marketingových akcí 
pro potřeby kontroly orgánu veřejné moci z právního předpisu, zasílání informací 
k pořádaným marketingovým akcím a spotřebitelských soutěží včetně obchodních sdělení. 
Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu 
poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Dále prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou 
pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Subjekt má v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zejména 
právo na blokování, doplnění nebo opravu, jakož i právo na likvidaci osobních údajů.  

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V souvislosti s plněním povinností podle zákona č. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů, informujeme o zpracovávání osobních údajů a o právech a 
povinnostech správce nebo zpracovatele. Osobní údaje považujeme za důvěrné a 
zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na 
výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel na základě INTERNÍHO  PŘEDPISU 
Delex, s. r.o. o zpracování, evidenci a archivaci osobních údajů. 

Jakým způsobem osobní údaje společnost Delex,s.r.o. zpracovává 

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně tak elektronicky v informačních systémech. 
Osobní údaje jsou chráněny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému 
zneužití. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních 
nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností dodržování zásad dle INTERNÍHO 
PŘEDPISU. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k realizaci a ochraně 
práv a povinností plynoucích z vzájemného smluvního vztahu a dále po dobu vyplývající z 
právních předpisů, případně po dobu specifikovanou v souhlasu subjektu údajů. 

Komu mohou být osobní údaje poskytnuty 

- orgánu veřejné moci z právního předpisu.  
- se souhlasem subjektu údajů mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty i případně 

dalším subjektům. 

Delex, s.r.o jako správce a její zpracovatelé jsou povinni: 

přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k 
osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 
jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Tato povinnost platí i po 
ukončení zpracování osobních údajů. Společnost Delex, s.r.o.   

- shromažďuje údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu 

- nesdružuje osobní údaje, které byly získány k různým účelům 

- přijímá  a provádí technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních 
údajů na základě INTERNÍHO PŘEDPISU Delex, s. r.o. o zpracování, evidenci a 
archivaci osobních údajů, který je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti Delex, 
s.r.o. 

- na základě žádosti subjektu údajů, poskytne informace o zpracování jeho osobních 
údajů, a to za úhradu věcných nákladů s tím spojených 



V případě, kdy Delex, s.r.o. provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem může 
tento subjekt údajů žádat Delex, s.r.o. o vysvětlení, příp. požadovat odstranění závadného 
stavu a v případě nevyhovění této žádosti má možnost obrátit se na Úřad pro ochranu 
osobních údajů. 

V případě, že subjekt údajů již nesouhlasí se zpracování jeho osobního údaje, může svůj 
souhlas odvolat e-mailem na adresu delex@delex.cz nebo písemně na adresu Delex, s. r. o. 
se sídlem Denisovo nábřeží 1000/4, 301 00 Plzeň. 

Vzor odvolání souhlasu 

Moje jméno a příjmení: 

Moje adresa: 

Můj telefon a e-mail: 

Název společnosti: 

IČ společnosti: 

Adresa společnosti: 

V ………………………………... dne…………………… 

Žádost o vyřazení osobních údajů z databáze 

Vážení, 

dne ……………..… jsem od vás obdržel obchodní sdělení nebo nabídku. Žádám, abyste mé osobní 
údaje ze všech databází, které vedete, v souladu s § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, odstranili a obchodní sdělení mi nadále nezasílali. 

S pozdravem 

.............................................. 

(vlastnoruční podpis) 

Přílohy: (například kopie e-mailu apod.)


