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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

1 Preambule 

 Udělujete tímto souhlas společnosti PETRUSKA, a.s., se sídlem Kaštanová 539/64, 620 00 

Brno, IČ: 292 66 840, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 

oddíl B, vložka 6300 (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“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

✓ jméno a příjmení 

✓ e-mail  

✓ telefonní číslo 

2 Předmět Souhlasu 

 Společnost prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje Subjektu údajů tj. jméno, 

příjmení, telefonní číslo a email (dále jen „Materiál“) za účelem komunikace mezi ním 

a Správcem započaté vyplněním kontaktního formuláře. Subjekt údajů bere toto své 

zpracovávání osobních údajů na vědomí a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů 

z důvodu nezbytnosti splnění právní povinnosti Společnosti.  

 Společnost se zavazuje použít Materiál formou jeho shromažďování, zpracovávání 

a uložení v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném 

znění, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a v souladu s Občanským 

zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a dle případné další platné legislativy. 

 Společnost v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 záznam 

o činnosti zpracování Materiálu popisuje a proces aktualizuje v rámci Organizačních 

pravidel Společnosti, kterým je Interní směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů. 

 Zpracování Materiálu je prováděno Správcem, Materiál pro Správce mohou zpracovávat 

i tito další zpracovatelné, kteří zajistí, aby byl Materiál zpracováván v souladu s odst. 2.2.: 

✓ Poskytovatel softwaru společnost SUR LIE, a.s., Kaštanová 539/64, 620 00 Brno, 

IČ: 292 63 026 

✓ Agentura Mevea s.r.o., Anhaltova 917/15, 169 00 Praha 6, IČ: 27413594 

✓ Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. 
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3 Závěrečná ustanovení 

 Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. 

 Tento Souhlas se řídí právním řádem České republiky zejména zákonem č. 110/2019 Sb., 

o ochraně osobních údajů, v platném znění, Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a Občanským zákoníkem. 

 Subjekt údajů má právo svůj souhlas dle tohoto Souhlasu kdykoliv odvolat. Provede tak 

písemnou formou či zasláním emailu na kontaktní údaje společnosti: 

✓ E-mail:  info@vitaman.cz 

✓ Adresa: PETRUSKA, a.s., Kaštanová 539/64, 620 00 Brno 

 Subjekt údajů má právo požadovat informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, žádat si 

kopii těchto údajů a dále vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat 

nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování. 

 Subjekt údajů má právo požadovat výmaz těchto osobních údajů. 

 K rozhodování jakýchkoliv sporů v souvislosti s tímto Souhlasem mají výlučnou pravomoc 

soudy České republiky. 
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