
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 
Odesláním registračního formuláře na www.kamsdetmi.com (stisknutím tlačítka „registrovat“):  

a) dávám RAUL s.r.o., IČ: 25608673 dále jen „provozovatel“) jakožto správci osobních údajů v 
souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas 
s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, které provozovateli poskytuji v souvislosti 
se svou registrací na www.kamsdetmi.com, pro obchodní a marketingové účely provozovatele, 
zejména pro účely zasílání obchodních sdělení (zejména pak informací o aktuálních 
novinkách, akcích, soutěžních a partnerských slevách či speciálních nabídkách);  

b) dávám provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a 
zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v 
rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, věk, případně dalších údajů 
uvedených v registračním formuláři nebo údajů, které v souvislosti se svou registrací na 
www.kamsdetmi.com provozovateli poskytuji (zejména pak jméno mého dítěte, datum 
narození mého dítěte), za účelem prověření mé platné registrace a pro další obchodní a 
marketingové účely provozovatele, a to na dobu 5 let; rovněž dávám souhlas s jejich 
zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, reklamních a 
propagačních materiálech provozovatele, tiskových materiálech, dalších komunikačních 
médiích a na webové stránce www.kamsdetmi.com. Současně vyjadřuji svůj souhlas s tím, 
aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i 
prostřednictvím třetích osob pověřených provozovatelem. Provozovatel je oprávněn k těmto 
osobním údajům přiřazovat i další mé osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 
Potvrzuji, že jsem si vědom svého práva svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na 
adresu sídla provozovatele a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména práva 
přístupu k údajům, které se mě týkají, a práva je opravit, doplnit, zablokovat nebo požadovat 
jejich likvidaci, jakož i práva na vysvětlení, práva na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo 
peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno mé právo na lidskou 
důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je 
účinné okamžikem jeho doručení příslušnému správci.  

 


