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Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních 
sdělení a souhlas se zasíláním obchodních sdělení 
1.  Tímto udělujete souhlas společnosti Channel Crossings s.r.o., se sídlem Thámova 

681/32, 186 00 Praha 8, IČ: 271 29 390, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 98475 (dále jen „Správce“ či „Channel 
Crossings“), 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 tento osobní údaj: 

 e-mailovou adresu 
a zároveň udělujete výše uvedené společnosti Channel Crossings ve smyslu § 7 odst. 
2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně 
některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění 
pozdějších předpisů, svůj souhlas, aby Vám společnost Channel Crossings po dobu 
souhlasu uvedenou v bodě 3 níže zasílala prostřednictvím elektronických prostředků 
na emailovou adresu obchodní sdělení. 

2. Emailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu, který je 
tak právním základem pro zpracování, a bude zpracována za účelem zařazení do 
databáze pro zasílání obchodních sdělení a zasílání a šíření obchodních sdělení. 

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let, pokud tuto dobu neprodloužíte, což je 
také doba, po kterou bude e-mailová adresa uložena. 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Channel Crossings, tedy 
správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat 
i tito zpracovatelé nebo třetí strany (příjemci osobních údajů): 

a) software pro rozesílání hromadných zpráv v redakčním systému webu 
b) případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, 

které však v současné době společnost nevyužívá. 
5. Společnost Channel Crossings nemá zástupce a neustavila pověřence pro ochranu 

osobních údajů, neb není její povinností tak učinit. 
6. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, tj. odvolat, a to například zasláním dopisu, emailu nebo 

proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek 
zastavení zasílání obchodních sdělení. 
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7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 

 souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování 
založená na Vašem souhlasu uděleném před jeho odvoláním; 

 na přístup k osobním údajům, tj. máte právo získat od společnosti Channel 
Crossings potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou 
zpracovávány a příp. právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 
Nařízení; 

 na opravu, tj. právo na to, aby společnost Channel Crossings bez 
zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a 
rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 Nařízení; 

 na výmaz, tj. právo na to, aby společnost Channel Crossings bez 
zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, pokud je dán některý z 
důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení; 

 na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 Nařízení; 

 na přenositelnost údajů za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení; 

 na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů za podmínek 
upravených v čl. 21 Nařízení a 

 pokud se budete domnívat, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena či 
zpracování osobních údajů obecně porušuje Nařízení, máte právo podat 
stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro 
ochranu osobních údajů 
(https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10). 

8. Poskytování osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem, nebo 
požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a osobní údaje nemáte povinnost 
poskytnout. 

9. Společnost Channel Crossings nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci. 

10. Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 
odst. 1 a 4 Nařízení. 

11. Osobní údaje budou společností Channel Crossings zpracovávány automatizovaným 
způsobem (v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky), 
jakož i neautomatizovaným způsobem (v tištené podobě). 

12. Za podmínek stanovených v čl. 34 Nařízení Vám společnost Channel Crossings oznámí 
případ porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu a poskytne 
veškeré stanovené informace.  

https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10

