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Souhlas se zasíláním obchodních sdělení 
(dále jen „Souhlas“) 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení 

1. Tímto uděluji souhlas společnosti iStyle CZ, s.r.o., IČO: 27583368, se sídlem Revoluční 

1003/3, Praha 1 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl, C 117066 (dále jen „Správce“), 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“) a zák. č. 

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů 

(dále jen „Antispamový zákon“) zpracovávala tyto mé osobní údaje, které tímto Správci 

dobrovolně a svobodně poskytuji: 

- e-mail 

- telefonní číslo 

(dále jen „Osobní údaje“) 

a výslovně tímto Správci uděluji svůj souhlas, aby mé Osobní údaje využíval pro účely 

uvedené v tomto Souhlasu, tedy pro účely přímého marketingu a zasílání obchodních 

sdělení, tj. zasílání nabídek konkrétních výrobků, služeb a informací o akcích / aktuálních 

událostech / příležitostech a slevových akcích Správce, zasílání jeho newsletterů a 

zasílání personalizovaných marketingových zpráv souvisejících s výrobky a služby 

Správce (dále jen „Účel zpracování“). 

2. Tímto beru výslovně na vědomí, že Správce zpracovává Osobní údaje v souladu se 

svými Zásadami zpracování osobních údajů uvedenými na stránkách 

https://istyle.cz/osobni-udaje/, s nimiž jsem se seznámil a s jejichž obsahem bez dalšího 

svobodně a explicitně vyjadřuji svůj souhlas. 

Dobrovolnost, svobodnost a nepodmíněnost Souhlasu 

3. Tímto beru na vědomí, že poskytnutí mých Osobních údajů Správci je zcela dobrovolné, 

svobodné a nepodmiňuje účast v Soutěži pořádané ze strany OMS Production s.r.o., 

IČO: 05393400, se sídlem U Obecního dvora 802/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, 

zapsaná v obchodních rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

262978 (dále jen „Pořadatel soutěže“) s názvem „Zakopal jsem auto“ (dále jen 

„Soutěž“). 

4. Také výslovně beru na vědomí, že s vyjádřením mého nesouhlasu poskytnout mé 

Osobní údaje pro Účel zpracování Správcem není spojena žádná implicitní ani explicitní 

sankce v Soutěži. 

Zpracovatelé 

5. Na zpracování Osobních údajů se společně se Správcem podílí společnosti Airtoy a.s., 

IČO: 26144085, se sídlem Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen 

„Zpracovatel 1“) a pays.cz s.r.o., IČO: 03686515, se sídlem Štefánikova 836/1, Veveří, 

602 00 Brno (dále jen „Zpracovatel 2“) (Zpracovatel 1 a Zpracovatel 2 dohromady jako 

„Zpracovatelé“). Zpracovatelé poskytují platební služby, jež umožňují registraci do 

Soutěže a disponují tak telefonním číslem a e-mailem každého ze soutěžících, které 

následně poskytnou Správci pro účely zpracování podle tohoto Souhlasu. 
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6. Další podrobnosti zpracování Osobních údajů ze strany Správce jsou rozvedeny v 

Zásadách zpracování osobních údajů uvedených na stránkách Správce pod odkazem 

https://istyle.cz/osobni-udaje/. 

7. Osobní údaje Správce zpracovává ve svých vlastních počítačových systémech, byť 

může využívat i systémů třetích osob, tj. například Zpracovatelů. Tím samozřejmě není 

vyloučeno ani případné zpracování Osobních údajů v kartotékách, jako je systém pro 

uložení papírových smluv. 

Zdroj a právní základ Osobních údajů 

8. Zdrojem zpracovávaných Osobních údajů jsou přímo účastníci Soutěže, kteří se 

dobrovolně a bez jakékoliv podmínky rozhodnou poskytnout tento Souhlas a jde tak o 

Osobní údaje jimi dobrovolně poskytnuté. 

9. Právním základem zpracování Osobních údajů je tento Souhlas. 

Odvolatelnost Souhlasu 

10. Tento Souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to jak obecně emailem zaslaným na adresu 

osobni-udaje@istyle.cz, tak v rámci jakéhokoliv obchodního sdělení zaslaného ze strany 

Správce, a to kliknutím na odkaz v newsletteru nebo v jiném obchodním sdělení. 

V takovém případě přestane Správce tyto údaje pro předmětný Účel zpracování 

zpracovávat. Upozorňujeme, že odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost 

zpracování vycházející ze Souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Souhlas lze vzít 

zpět i zasláním dopisu na kontaktní údaje Správce. 

Předání Osobních údajů třetím stranám 

11. Správce může zpřístupnit Osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy mu to 

budou ukládat nebo umožňovat právní předpisy (tj. zejména Nařízení) anebo tento 

Souhlas. 

12. Správce zpřístupňuje Osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu Zpracovatelům či jiným 

příjemcům, typicky zaměstnancům či dodavatelům externích služeb pro Správce (např. 

programátorské či jiné podpůrné technické služby), ti je zpracovávají za účelem zajištění 

funkčnosti příslušných služeb Správce a za dodržení všech zásad vyplývajících 

z Nařízení. Dále mohou být Osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu 

právním, ekonomickým a daňovým poradcům Správce a auditorům Správce, kteří je 

zpracovávají za účelem poskytování poradenských a jiných služeb Správci. Na vyžádání 

či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být v zákonem stanovených 

případech Osobní údaje předané také orgánům veřejné správy. Další podrobnosti v této 

souvislosti jsou rozvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů uvedených na 

stránkách Správce pod odkazem https://istyle.cz/osobni-udaje/. 

Doba zpracování Osobních údajů 

13. Osobní údaje budou Správcem na základě tohoto Souhlasu zpracovány do odvolání 

Souhlasu a nejdéle po dobu 5 let od udělení tohoto Souhlasu. Správce však může i po 

odvolání Souhlasu některá taková data zpracovávat, pokud k tomu má jiný zákonný 

důvod (např. pro účely plnění smlouvy, na základě jiného souhlasu či pro doložení 

skutečnosti, že Osobní údaje byly zpracovány v souladu se souhlasem či pro možnost 

obrany proti právním nárokům). 

14. Pokud je doba zpracování Osobních údajů stanovena právními předpisy, budou tyto 

údaje zpracovávány po takovou dobu, pokud dále uvedené důvody neodůvodní delší 

dobu zpracování. Výše uvedené doby mohou být překročeny také v jednotlivém případě, 
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kdy to odůvodní okolnosti, např. pokud bude zahájen soudní spor s účastníkem Soutěže 

či bude probíhat kontrola ze strany orgánu veřejné správy apod. 

15. Všechna data jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění Účelu 

zpracování a pouze po dobu nutnou pro dosažení těchto účelů, nejdéle však po dobu 

stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. 

Práva subjektu údajů 

16. Podle Nařízení máte právo: 

- vzít Souhlas kdykoliv zpět, 

- požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává, žádat si kopii 

těchto údajů, 

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

popřípadě požadovat omezení zpracování, 

- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, 

- na přenositelnost údajů, 

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud, 

- právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících 

se konkrétní situace. 

17. Správce postupuje při zpracování Osobních údajů v souladu s Nařízením, a 

s Antispamovým zákonem, dalšími platnými právními předpisy a v souladu se Zásadami 

zpracování osobních údajů uvedenými na stránkách Správce pod odkazem 

https://istyle.cz/osobni-udaje/. Správce nezpracovává Osobní údaje jinak než 

k legitimním účelům připuštěným právním řádem, popř. k účelům, s nimiž soutěžící 

vyslovili Souhlas. 

18. Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci 

výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty: 

iStyle CZ, s.r.o., IČO: 27583368, se sídlem Revoluční 1003/3, Praha 1 110 00, osobni-

udaje@istyle.cz 

 

V Praze dne 20.06.2021 
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