
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Odesláním vyplněného formuláře na webových stránkách www.edenred.cz uděluji 
společnosti Edenred CZ s.r.o. se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín, 
IČ:	24745391, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
sp. zn. C 170804 (dále jen „Edenred CZ“) souhlas, aby zpracovávala moje osobní údaje 
v rozsahu jméno a příjmení, telefon a e-mailová adresa (dále jen „Osobní údaje“) 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) 
a s dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
 
Výslovně souhlasím s tím, aby společnost Edenred CZ zpracovávala Osobní údaje pro 
marketingové účely, tedy pro činnosti zahrnující vyhodnocování dat a mého oslovení 
prostřednictvím telefonu, sms nebo e-mailu za účelem zaslání obchodní nabídky 
vztahující se k poskytovaným produktům a službám společnosti Edenred CZ, o které 
projevuji zájem zasláním vyplněného formuláře. 
 
Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluji společnosti Edenred CZ k výše 
uvedeným účelům a ve výše uvedeném rozsahu po dobu trvání smluvního vztahu, na 
základě kterého mi společnost Edenred CZ poskytuje služby. Není-li uzavřen smluvní vztah, 
poskytuji souhlas na dobu 3 let. Beru na vědomí, že společnost Edenred CZ je oprávněna 
uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak 
právní předpisy. 
 
Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním 
údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních 
údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na 
přenositelnost Osobních údajů. Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená 
práva uplatnit v písemné formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů 
společnosti Edenred CZ nebo prostřednictvím telefonního čísla 234 662 300 a e-mailu 
informace-cz@edenred.com, a že mám rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro 
ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se 
zpracováním Osobních údajů. Beru na vědomí, že pro komunikaci se společností 
Edenred CZ ohledně zpracování Osobních údajů mohu využít i pověřence pro ochranu 
osobních údajů Edenred CZ, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.edenred.cz. 
 
Souhlasím a jsem srozuměn/a s tím, že zpracování Osobních údajů je prováděno 
společností Edenred CZ, avšak Osobní údaje pro Edenred CZ může zpracovávat 
poskytovatel marketingových nástrojů webového portálu, společnost business promotion 
CZ s.r.o. se sídlem Opletalova 1417/25, 110 00 Praha 1, IČ: 27414370, společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 185785, u které 
Edenred CZ garantuje zpracování Osobních údajů za stejných podmínek a ve stejném 
rozsahu jako je uvedeno výše. 
 
Jsem srozuměn/a s tím, že tento souhlas mohu kdykoli písemně, prostředky elektronické 
komunikace nebo telefonu odvolat a společnost Edenred CZ bude odvolání souhlasu se 
zpracováním Osobních údajů respektovat. 
 
Potvrzuji, že tímto souhlasem vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a 
jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů. Tento souhlas je udělen na 
dálku prostřednictvím webového formuláře. 
	


