
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
 
Správce Vašich osobních údajů: 
 
POSITIVE s.r.o. 
IČ 63077213 
se sídlem Praha 2, Záhřebská 23/25, PSČ 12000 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Praha 2, Záhřebská 
23/25, PSČ 12000 
 
(dále jako „společnost“) 
 
 
Tímto udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů společností dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále 
jako „GDPR“ nebo „nařízení“). 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. 
Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, 
nutným k uzavření smlouvy. 
 
Zpracovávané osobní údaje: 
 
Jméno, příjmení, pracovní pozice, kontaktní email, kontaktní telefon a další údaje získané 
v souvislosti s poskytováním produktů či služeb společností. 
 
 
Účel zpracování osobních údajů a jejich právní titul: 
 
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných 
marketingových aktivit společností vůči Vaší osobě. 
 
Ze strany společnosti nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování, tzv. profilování. 
 
 
Příjemci osobních údajů 
 
Osobní údaje slouží výhradně pro potřeby společnosti. Osobní údaje nejsou společností poskytovány 
třetím osobám ani externím zpracovatelům osobních údajů. 
 
 
Doba uložení osobních údajů 
 
Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme po dobu Vašeho využívání produktů a služeb 
společnosti, nejpozději však do doby, než bude Váš souhlas odvolán, či nastane jiný důvod, na jehož 
základě Vaše osobní údaje nebudeme moci pro uvedený účel zpracovávat. 
 
 
 
 



 
Práva subjektu osobních údajů 
 
Jako subjekt osobních údajů máte zejména právo: 

 vzít souhlas kdykoliv zpět, 

 požadovat po společnosti informaci, zda a jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány, na 
poskytnutí kopií Vašich osobních údajů a další podrobnosti o zpracování, 

 na přístup k Vašim osobním údajům, které můžete požadovat aktualizovat, opravit nebo 
vymazat, 

 podat námitku proti zpracování osobních údajů, 

 požadovat omezení zpracování osobních údajů, 

 na přenositelnost osobních údajů, 

 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 
obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, 

 podat stížnost u dozorového orgánu. 
 
 
Vaše práva (včetně odvolání souhlasu) můžete uplatnit níže uvedenými způsoby: 

 na email: positive@positive.cz 

 písemně na adresu: POSITIVE s.r.o., 4D Center – ul. Kodaňská 1441/46, 101 00  Praha 10 

 osobně na adrese: POSITIVE s.r.o., 4D Center – ul. Kodaňská 1441/46, 101 00  Praha 10 

 telefonicky: +420 224 210 749 
 
 
 


