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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

A S VYUŽITÍM FOTOGRAFIÍ  

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 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 „GDPR“) a v souladu se zákonem 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, UDĚLUJI TÍMTO SOUHLAS s tím, aby společnosti: 

 

Název Identifikační číslo Sídlo 

Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. 26148579 Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice 

Solvent ČR s.r.o. 25069497 Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice 

(dále jen „Správci“) 

 

zpracovávali fotografie mé osoby a mé osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, e-mail, 

telefonní číslo, povolání, věk, výška, váha a můj osobní příběh, a to vše dodané pro účast 

v kampani Váš nový životní styl za účelem výběru kandidátů do projektu proměny životního stylu. 

 

Tyto údaje budou Správci zpracovány po dobu trvání kampaně Váš nový životní styl a maximálně 

do 6 měsíců po skončení této kampaně.  

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním 

žádosti na kontaktní údaje Správců: 

- e-mail: zdravi@tetadrogerie.cz 

- adresa: Solvent ČR s.r.o., Marketing, Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice. 

 
Zpracování osobních údajů je prováděno Správci, osobní údaje však pro Správce může 
zpracovávat i tento zpracovatel: Mikulecky Agency s.r.o., Huťská 1350, 272 01 Kladno, IČ: 
24211079, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které 
Správce zpracováním osobních dat pověří.  
 
Vezměte, prosím, na vědomí, že dle GDPR máte právo: 
- vzít souhlas kdykoliv zpět, aniž by došlo k nepřiměřenému poškození Správců, 
- požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, 
- vyžádat si u Správců přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě 
požadovat omezení zpracování, 
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 
- na přenositelnost údajů, což znamená získat Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, ve 
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz článek 20 GDPR, 
- podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. 

 

Zároveň prohlašuji, že nebudu vůči Správcům uplatňovat žádné finanční či jiné nároky související 

s udělením souhlasu a s užitím záznamů ve výše uvedeném rozsahu. Nabytá oprávnění jsou 

Správci oprávněni postoupit zcela nebo z části třetím osobám. 
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