NÁVRH ZÍSKÁNÍ SOUHLASU
SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
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OBECNÉ ZNĚNÍ SOUHLASU

Chci, aby společnost (vypsat identifikaci Vaši společnosti) zpracovávala (vypsat osobní údaje,
které chcete ukládat), proto, aby (vypsat účel, k němuž chcete osobní údaje používat).
Tento souhlas je možné kdykoli odvolat (popsat alespoň jeden jednoduchý způsob, jak jej lze
odvolat).
(Pokud budete osobní údaje předávat mimo země v EHP, je nutné na tuto skutečnost
upozornit).
(Pokud používáte údaje k čistě automatizovanému rozhodování, upozornění na tuto
skutečnost).
Pro více informací o způsobu nakládání s osobními údaji klikněte zde (vložit hypertextový
odkaz na Vaše zásady ochrany soukromí).

PŘÍKLAD ZNĚNÍ SOUHLASU SE
ZPR ACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚD AJŮ pro
Z ASÍLÁNÍ NOVINEK / NEWSLETTER U
Dobrý den,
v souvislosti s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) Vás žádáme o
udělení (případně o obnovení) Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Váš
souhlas potřebujeme, abychom Vám mohli i nadále zasílat e-mailem naše novinky.
Seznamte se se Zásadami zpracování osobních údajů (doplňte odkaz na Vaše Zásady
zpracování), společnosti (zde doplňte informace o Vaší firmě).
(Doporučujeme uvést krátký popis Vašeho newsletteru, obsahu apod.)
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Ve zkratce, co je GDPR?
GDPR je novým nařízením EU, které stanovuje nové požadavky na správce a zpracovatele
osobních údajů a některé současně zpřesňuje. Dále také vymezuje práva subjektů, jejichž
osobní údaje jsou zpracovávány.
Z jakého důvodu Vám tuto žádost zasíláme?
Je to proto, abychom Vám nadále mohli poskytovat relevantní informace. Rozhodně Vás
nechceme zahlcovat nabídkou nesouvisejících služeb a produktů. Informační email od nás
obdržíte emailem maximálně jednou do měsíce.
Na jakou dobu nám udělujete souhlas?
Souhlas pro naše marketingové účely nám udělujete na dobu 3 let. Neradi bychom Vás tímto
zatěžovali častěji.
Zasláním emailu na adresu naší společnosti gdpr@spolecnost.cz můžete kdykoliv svůj
souhlas odvolat a případně si vyžádat, či upravit údaje, které o Vás zpracováváme.
Děkujeme a přejeme hezký den!
DŮLEŽITÉ informace k tematice souhlasu:
-

Souhlas by měl být udělován pro každý účel zvlášť. Nelze jím podmiňovat poskytnutí
služby.

-

U každého souhlasu zvlášť (!) bude muset být zaškrtávací okénko umožňující
zaznamenání udělení takového souhlasu (podobně jako musí být zaškrtávací okénko
se souhlasem s obchodními podmínkami). Toto okénko nesmí být předzaškrtnuté.

-

Souhlas je možné kdykoli odvolat (je třeba tedy popsat alespoň jeden jednoduchý
způsob, jak jej lze odvolat).

-

Pokud budete osobní údaje předávat mimo země v EHP, je nutné na tuto skutečnost
upozornit.

-

Pokud používáte údaje k čistě automatizovanému rozhodování, je nutné upozornění na
tuto skutečnost.
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