
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

podle čl. 28 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, v platném znění (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen jako „GDPR“) 
 
1. V souladu s čl. 7 GDPR tímto výslovně uděluji společnosti Goodyear Czech s.r.o.. se 

sídlem Vyskočilova 148/4, 140 00 Praha 4, IČ 649 44 905, zapsaná u OR vedeného 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42691, jako správci osobních údajů (dále také 
jen jako „správce“), svůj dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů souvisejících 
s mojí účastí Programu GO GPD pro servisní centra (dále jen „Program“), a to pro účely 
interních, marketingových a obchodních potřeb správce osobních údajů jako je:  

 
• umožnění registrace a vytvoření Uživatelského účtu Účastníka na Webovém 

portálu 
• provozování Programu na základě přihlášení Uživatele do Programu, a to 

včetně vyhodnocení Programu; 
• odeslání Welcome Packů a Bonusů Uživatelům Programu; 
• vnitřní evidence dat a záležitostí týkajících se Programu a jeho funkčnosti, 

včetně statistiky  
 
Pro výše uvedené účely tak může dojít ke zpracování níže uvedených údajů: 
 

jméno, příjmení, titul, funkce, jméno Servisního centra, adresa sídla Servisního centra, 
IČ, DIČ, bankovní účet Servisního centra, telefonní kontakt, e-mail, IP adresa, údaje o 
Nákupech, jakožto i veškeré další související komunikace 
   

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně, a to na dobu 5 let. Zároveň 
beru na vědomí, že mám právo tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat, a to buď 
prostřednictvím výše uvedené písemné adresy nebo prostřednictvím komunikačních 
prostředků na webových stránkách správce. 
 
3. Osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem. 
 
4. Osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu nebudou poskytnuty ani předány 
žádné třetí straně vyjma smluvních zpracovatelů osobních údajů zajišťujících pro správce 
marketingové služby. Jejich seznam je k dispozici na základě žádosti uplatněné u správce.   
 
5. Beru na vědomí, že udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů v celém svém 
rozsahu není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala provedení registrace, 
poskytnutí zboží nebo služby. 
 
6. Beru na vědomí, že mám právo po správci osobních údajů požadovat: 
 

- informaci, zda správce mé osobní údaje zpracovává, a pokud ano, v jakém rozsahu  
- přístup k mým osobním údajům, které správce zpracovává, včetně poskytnutí jejich 

kopie 
- opravu nepřesných údajů, které se mě týkají 
- výmaz osobních údajů, které se mě týkají, z důvodů stanovených v čl. 17 GDPR 
- omezení zpracování osobních údajů, které se mě týkají, z důvodů stanovených v čl. 

18 GDPR 
- získat osobní údaje, které se mě týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a 

strojově čitelném formátu 
 

a dále také mohu vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů (a zasílání 
obchodních sdělení) a v případě, že se domnívám, že byly mé osobní údaje zpracovány 



v rozporu s právními předpisy, podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu na ochranu 
osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika).  
 
Veškerá svá práva je možné uplatnit písemně na shora uvedené adrese správce či 
elektronicky na adrese uvedené na webové stránce správce.   
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