
Souhlas se zpracováním e-mailové adresy 
za účelem zaslání nabídky produktů a služeb (obchodního sdělení) 

 
Souhlasíte tímto se shromažďováním a zpracováním Vaší e-mailové adresy, a to za účelem zaslání nabídky naší 
společnosti a obchodního sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, 
v rozsahu nabízení produktů a služeb naší společnosti, jakož i produktů a služeb našich obchodních partnerů. 

 
Vaši e-mailovou adresu bude jako její správce zpracovávat naše společnost, Zelená Garance s.r.o., se sídlem 
Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 06521860, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu 
v Praze, oddíl C, vložka 283361, provozovatel webové stránky www.domovnikniha.cz 
 
Tento souhlas udělujete dobrovolně a můžete jej kdykoliv bezplatně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však 
není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání 
souhlasu též nemá vliv na zpracování Vaší e-mailové adresy, které naše společnost může provádět na základě 
jiného právního základu, než je Váš souhlas. 
 
Tento Váš souhlas není důležitý pro využívání našich služeb a uzavření jakékoliv smlouvy. 
 
Vaši e-mailovou adresu bude naše společnost zpracovávat na základě Vašeho souhlasu – právní základ zpracování 
je tak dán dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 
osobních údajů (GDPR). 
 
Vaši e-mailovou adresu budeme zpracovávat do doby, než s tímto zpracováním vyjádříte nesouhlas, nebo po 
dobu nutnou k prokázání oprávněnosti jejího zpracování ze strany naší společnosti. 
 
Vaši e-mailovou adresu bude zpracovávat přímo naše společnost, její pracovníci a další spolupracující osoby 
(zejména poskytující IT služby), nebude předávána do státu, který není členským státem Evropské unie, nebo 
mezinárodní organizaci, a ani nebude předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování. 
 
Vezměte na vědomí, že máte: 
 

- právo na přístup k osobním údajům (máte právo získat od naší společnosti potvrzení, zda osobní údaje, 
které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto 
osobním údajům a k informacím o jejich zpracování; Vaši žádost ve většině případů vyřídíme bezplatně),  

- právo na opravu osobních údajů (kdybychom zpracovávali Vaše nepřesné nebo neúplné osobní údaje),  
- právo na výmaz osobních údajů (když je např. již nepotřebujeme z naší strany dále zpracovávat),  
- právo na omezení zpracování osobních údajů (např. popíráte přesnost osobních údajů, než se 

dohodneme, jaké údaje jsou správné, nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedený 
účel zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků), 

- právo na přenositelnost osobních údajů,  
- právo vznést ve stanovených případech námitku proti zpracování osobních údajů a  
- právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem 

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (více na www.uoou.cz), zejména domníváte-li se, že jsou Vaše osobní 
údaje zpracovávány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 

 
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, nebo e-
mailové adrese manage@domovnikniha.cz. 


