
Souhlas se zpracováním osobních údaj ů 
 

PODMÍNKY SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ A S PŘEDÁNÍM OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ DALŠÍM PŘÍJEMCŮM 
dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) 
(dále jen „Souhlas“) 
 
pro správce 
Beneš nábytek s.r.o. 
se sídlem: Otavská 145337011 České Budějovice    
E-mail: obchod@benesnabytek.cz  
identifikační číslo: 28106059, DIČ: CZ28106059 
Spisová značka C 17499 vedená u rejstříkového 
soudu v Českých Budějovicích (dále jen „Správce“) 
--------------------------------------------------------------------- 
Vážený pane, Vážená paní, 
 
vyjádřením souhlasu se zpracováním osobních 
údajů dle těchto Podmínek udělujete Správci 
souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů 

a) v rozsahu: jméno, příjmení a titul, datum 
narození, rodné číslo, poštovní adresa, e-
mailová adresa, telefonní číslo; 

b) k účelu:  
1) zpracování Vašeho požadavku, příp. 
objednávky a uzavření smlouvy event. 
předložení protinávrhu na uzavření 
smlouvy s upravenou nabídkou a  
2) marketingových aktivit včetně nabídky 
souvisejícího zboží a doplňkových služeb; 

c) na dobu: pěti (5) roků, 
a to za následujících podmínek: 
 
Zpracování Vašich osobních údajů bude Správce 
provádět podle následujících podmínek při dodržení 
povinností vyplývajících z právních předpisů včetně 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 
(„Nařízení“): 

1) Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela 
dobrovolné. Souhlas se zpracováním 
osobních údajů můžete vzít kdykoliv zpět 
(odvolat), a to například zasláním 
písemného sdělení na adresu společnosti 
Beneš nábytek s.r.o., se sídlem: Otavská 
145337011 České Budějovice, e-mail: 
obchod@benesnabytek.cz; 

2) Zpracování osobních údajů je prováděno 
primárně Správcem podle Pravidel ochrany 
osobních údajů zveřejněných Správcem na 
www.benesnabytek.cz, které Vám byly při 
podpisu Souhlasu předloženy 
k seznámení, osobní údaje však pro 
Správce mohou zpracovávat i zpracovatelé 

poskytující Správci své služby např. 
dodavatelé účetních služeb, právních 
služeb, auditor, poskytovatel softwaru 
apod.; 

3) Podle Nařízení máte právo: 
� vzít Souhlas kdykoliv zpět, 
� požadovat po Správci informaci, jaké 

Vaše osobní údaje Správce 
zpracovává, žádat o kopii těchto 
údajů, 

� vyžádat si u Správce přístup k těmto 
údajům a tyto nechat aktualizovat 
nebo opravit, popřípadě požadovat 
omezení zpracování a/nebo vznést 
námitku proti zpracování, 

� požadovat po Správci výmaz těchto 
osobních údajů, 

� žádat přenesení údajů k jinému 
správci, 

� podat stížnost u Úřadu pro ochranu 
osobních údajů nebo se obrátit na 
soud, budete-li se domnívat, že 
zpracování Vašich údajů je 
prováděno v rozporu s právními 
předpisy. 

4) Udělením tohoto Souhlasu výslovně 
souhlasíte s tím, že Správce poskytne 
Vaše osobní údaje jiným příjemcům z řad 
svých obchodních partnerů za účelem 
poskytnutí služeb (např. dodavateli 
montážních služeb za účelem provedení 
montáže nábytku nebo přepravci za 
účelem realizace přepravy zboží), 
zpracování a předložení nabídek dle 
požadavku (poptávky) uvedené na 
poptávkovém formuláři a dále za účelem 
marketingových aktivit a činností v podobě 
nabídek na poskytnutí souvisejícího zboží 
a poskytnutí doplňkových služeb. 

5) Vaše osobní údaje nebudou předány do 
třetí země ani mezinárodní organizaci. 

6) Udělením tohoto Souhlasu výslovně 
souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje 
mohou být zpracovány automatizovaně 
prostřednictvím odpovídajícího 
softwarového vybavení, jehož součástí 
může být též automatizované rozhodování 
nebo automatizované profilování za 
účelem vytvoření adresné a konkrétní 
nabídky služeb a plnění vhodné pro Vaši 
osobu. Tento souhlas můžete kdykoliv 
odvolat nebo vznést námitku proti dalšímu 
zpracování údajů tímto způsobem.

 
 
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů dle Podmínek souhlasu se zpracováním 
osobních údajů uvedených výše, se kterými jsem byl před podpisem tohoto Souhlasu 
seznámen, a s předáním osobních údajů dalším příjemcům za účelem předložení nabídek 
dle mého požadavku zadaného na prodejně při objednávce dodávky díla/zboží.  
 
 
V ____________ dne ____________ 
       

Jméno a příjmení: ___________________ 
 
  
Podpis: ___________________ 

 


