
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení 

Kuchaři do domu s.r.o. 

 

1.1 Zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení 

1.1.1 Zaškrtnutím pole „souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami“ na webových stránkách a 

odesláním tohoto souhlasu a s ním souvisejících osobních údajů kliknutím na pole „Zaregistrovat se“ 

nebo "Odeslat poptávku" nebo "Objednat", provedeným poté, co se uživatel seznámil také s níže 

uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů a poučením ve smyslu nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“) uživatel výslovně souhlasí s touto částí týkající se 

ochrany osobních údajů. Osobní údaje uživatele Systému Kuchaři do domu v rozsahu, v jakém je uvedl 

v registračním formuláři (zejména jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) nebo jak je jinak poskytl 

Provozovateli, budou zpracovávány společností Kuchaři do domu s.r.o., IČO 03261948, se sídlem 

Osiková 162, Liberec XVI-Nový Harcov, 460 15 Liberec, registrovanou v obchodním rejstříku u KS v 

Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34502 (dále v tomto čl. 3 jen „správce osobních údajů“) za účelem 

provozování webových stránek, evidence subjektů údajů, navázání kontaktu mezi uživateli Systému 

Kuchaři do domu navzájem, zpracování nabídky, uzavření Smlouvy, plnění Smlouvy a ke splnění Účelu 

Systému Kuchaři do domu (dále jen „Účel“). Právní důvod zpracování osobních údajů je splnění 

smlouvy, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost. Uživatel shora 

uvedeným úkonem prohlašuje, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a že ohledně nich je oprávněn 

tento souhlas s VOP udělit. Uživatel souhlasí s tím, že záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený 

automatizovaně v elektronických systémech správce osobních údajů bude sloužit jako rozhodující 

doklad o uzavření smluvního vztahu. Bez předchozího souhlasu s VOP není možné registraci dokončit. 

Subjekt údajů souhlasí s tím, že k jím poskytnutým údajům mohou být ze strany správce osobních údajů 

přiřazeny údaje další. 

1.1.2 Obdobný souhlas, jaký uděluje Kuchař postupem uvedeným shora v odst. 1.1.1, dává Inzerent 

objednáním reklamní plochy. 

1.2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu nařízení 

1.2.1 Správce osobních údajů uživatele informuje, že: 

a) jeho osobní údaje budou zpracovávány pro Účel; 

b) mezi další zpracovatele uživatelových osobních údajů patří následující kategorie zpracovatelů: účetní 

poradce, daňový poradce; 

c) osobní údaje uloží po dobu existence Účtu a 3 roky po jeho zrušení; 

d) má právo požadovat od správce osobních údajů přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo 

výmaz, popř. omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost 

osobních údajů (tj. získat od správce osobních údajů osobní údaje ve strukturovaném, běžně 

používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci); 

e) lze odvolat souhlas, poskytne-li osobní údaje se souhlasem, 

f) lze podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů; 

g) poskytnutí osobních údajů není povinností; 

h) nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování; 

i) má právo získat od správce osobních údajů potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány 

případně kopie zpracovávaných osobních údajů; 



j) má právo na výmaz osobních údajů (i) jestliže osobní údaje již nejsou potřebné pro Účel, (ii) jestliže 

odvolá souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) jestliže vznese námitky proti 

zpracovávání na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů nebo námitky proti 

automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) jestliže osobní údaje byly 

zpracovávány protiprávně, (v) jestliže osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, 

(vi) jestliže osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti; 

k) má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se uživatele týkají a byly 

získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu správce osobních 

údajů, včetně profilování založeného na těchto důvodech; 

l) má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro přímý marketing, když správce 

osobních údajů upozorňuje, že uživatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného 

výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro uživatele má právní účinky nebo 

se uživatele významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění Smlouvy nebo je založeno 

na výslovném souhlasu; 

m) při porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a 

svobody uživatele, správce osobních údajů oznámí uživateli toto porušení bez zbytečného odkladu. 

1.2.2 Poskytnuté osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě. 

1.2.3 Správce osobních údajů činí příslušná technická opatření proti náhodným a záměrným 

manipulacím, ztrátám, poškozením nebo proti zásahu nepovolaných osob do údajů, které uživatel 

poskytl. Údaje jsou ukládány v MySQL databázi u technického správce hostingových služeb. 

1.2.4 Poskytnutím souhlasu nebo v souvislosti s prodejem služby ve smyslu ustanovení §7 zákona 

č.480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti, ve znění pozdějších předpisů, bere fyzická 

osoba - uživatel, Poptávající a Kuchař na vědomí, že mu budou od Provozovatele zasílána obchodní 

sdělení na jeho adresu a e-mailovou adresu. Uživatel, Poptávající i Kuchař zároveň souhlasí, že může 

být kontaktován prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu obsahující obchodní sdělení týkající se 

produktů nebo služeb Provozovatele a třetích osob. Jakékoliv odvolání tohoto souhlasu podle tohoto 

článku nemá vliv na oprávnění Provozovatele na zpracování údajů i informací, které vyplývá z právních 

předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak. Toto oprávnění Provozovatele zánikem Smlouvy nezaniká. 

Uživatel, Kuchař a Poptávající jsou ovšem oprávněni příslušný souhlas odvolat. 

 


