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     Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

1. Udělujete tímto souhlas Jiřímu Sochorovi, IČ 74574248, fyzická osoba podnikající dle 

živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, aby ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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 o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala 

tyto osobní údaje jméno a příjmení, název společnosti, e-mail.  

2. Jméno, příjmení, název společnosti, a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi 

uděleného souhlasu, a to za účelem zasílání newsletterů. Tyto newslettery mohou 

obsahovat komerční nabídky Jiřího Sochora nebo třetích stran. V takovém případě jsou 

jako komerční nabídka transparentně označeny. Tyto údaje budou zpracovány po dobu 

pěti let. 

3. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies, malé 

textové soubory, které se ukládají na počítač uživatele při prvním načtení webové stránky. 

Díky cookies si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých 

uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory 

cookies používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým 

partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou 

zobrazit na jiných webech. Další skupinu představují cookies třetích stran(např. Google 

Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či 

cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). 

Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu 

těchto údajů. Významné je uvést, že každý uživatel má možnost používání cookies 

odmítnout. 

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních 

údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Odkaz pro odstranění emailu ze 

seznamu pro rozesílku je patičce každého emailu. Souhlas můžete vzít zpět také emailu 

z adresy, kterou chcete odstranit, na info@jirisochor.cz 

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce 

mohou zpracovávat i poskytovatel softwaru Mailchimp Případně další poskytovatelé 

zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nejsou využívá. 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo vzít souhlas kdykoliv      

zpět, požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto 

údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz těchto osobních 

údajů, na přenositelnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo 

se obrátit na soud. 


