
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti DARE - EUROOKNA, s.r.o. , se sídlem Sochorova 3032/2, 616 

00 Brno, IČ: 25321129, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová 

značka 2544 C (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

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 

„Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:  

 

- jméno a příjmení 

- e-mail  

- telefonní číslo 

 

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu 

a je nutné zpracovat za účelem:  

1. poskytnutí služby, produktu či informace, o kterou jste projevili zájem; 

2. v případě, že jste stávající zákazník také k poskytnutí informací o jiných službách či produktech 

podobných těm, které byly předmětem Vašeho předchozího nákupu; 

 

Společnost Osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních 

závazků a pro plnění povinností, které pro Společnost vyplývají z příslušných právních předpisů. 

Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu Společnost uchovává pouze 

po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. 

Po zániku zákonného důvodu, na základě kterého dochází ke zpracování Vašich Osobních údajů 

Společnost tyto Osobní data a všechny jejich existující kopie zlikviduje. 

 

3. V případě cookies: Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což jsou 

textové soubory malého rozsahu („Cookies“), které jsou odesílány ze serveru Společnosti do 

Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek jsou zaslány zpět na server 

Společnosti. Tím Cookies umožňují Společnosti rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace 

o Vaší předchozí aktivitě na Webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah Webových stránek Vašim 

potřebám. 

 

Společnost využívá následujících druhů Cookies: 

1. [Cookies prvních stran, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez 

kterých by nebylo možné obsah Webových stránek správně zobrazit;] 

2. [technické Cookies, které umožňují analyzovat využití Webových stránek, zajistit bezpečné 

přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování Vaší objednávky, uložení registračních údajů a 

obsahu nákupního košíku;] 

3. [reklamní Cookies, které umožňují zobrazení cílené reklamy, sdílení Webových stránek na 

sociálních sítích či vkládání komentářů k produktům.] 

 

Cookies je možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit 

tak, Cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete 

některé Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat 

některé služby či funkce Webových stránek. 

 



4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je 

dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@dare.cz  

 

 

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, 

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě 

požadovat omezení zpracování, 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

- na přenositelnost údajů, 

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. 

 

Tyto zásady jsou platné a účinné od 25.5.2018. 
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