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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Já, níže podepsaný/á ………….......................................................................………, datem 

narození …………................……, trvale bytem .............................………................................. 

...............................……….........…, ve smyslu 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 (Obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů) tímto dávám 

 

souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

správci osobních údajů, kterým je společnost J+A zdravotnické potřeby, spol. s r.o., se sídlem 

Malé náměstí 104, 337 01 Rokycany, IČO 49788051, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 4595, (dále jen správce), 

 

pro kterého pracuje pověřenec, kterým je VEGA98, s.r.o., se sídlem Strojírenská 260/14, 155 

21 Praha, IČO 25663011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, spisová značka C 59180, 

 

aby zpracovával mé následující osobní údaje: 

 

• Identifikační údaje: 

• jméno a příjmení 

• datum narození 

• Kontaktní údaje: 

• adresa 

• e-mail 

• telefonní číslo 

• Informace o používání výrobků a služeb 

• Informace z písemné, osobní, telefonické nebo elektronické komunikace 

 

které jsou nutné k následujícím účelům, které může realizovat správce nebo jím pověřené 

osoby: 

 

• zasílání dárků k objednávkám 

• zasílání vzorků nových produktů 

• zasílání obchodních nabídek písemně na adresu/e-mailem 

• zasílání newsletterů e-mailem 

• zasílání informací o akcích pořádaných správcem písemně na adresu/e-mailem 

• nabízení výrobků a služeb správce nebo jiné spolupracující třetí strany písemně na 

adresu/e-mailem/telefonicky 

• průzkumu trhu 
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• analýzy určené k vývoji cílené reklamy 

• marketingového zpracování, včetně profilování 

• soutěže 

• poskytování a zpřístupňování osobních údajů třetím osobám, kterými jsou: 

• společnost VEGA98, s.r.o., se sídlem Strojírenská 260/14, 155 21 Praha, IČO 

25663011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, spisová značka C 59180  

• Geis CZ s.r.o., se sídlem Zemská 211/1, 337 01 Ejpovice, IČO 44567359, 

DIČ CZ44567359, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14475 

• Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 

• zařazení osobních údajů do klientské databáze. 

 

Souhlas je udělen na 5 let. Osobní údaje budou správcem nebo jím pověřenými osobami 

zpracovávány po dobu 5 ti let a tento souhlas bude automaticky prodlužován vždy o dalších 

pět let, pokud ho jedna ze stran neodvolá.  

 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Osobní údaje však mohou být pro správce 

zpracovávány následujícími zpracovateli nebo příjemci, nebo je mohou zpracovávat další 

správci: 

 

Zpracovatelé a příjemci: 

- společnost VEGA98, s.r.o., se sídlem Strojírenská 260/14, 155 21 Praha, IČO 

25663011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka C 59180 – výhradní poskytovatel marketingových služeb pro 

společnost J+A zdravotnické potřeby, spol. s r.o. 

 

Souhlas s výše uvedeným zpracováním je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán. Souhlas 

je možné odvolat vyplněním formuláře Odvolání souhlasu a jeho zasláním na uvedenou 

adresu správce. Formulář je ke stažení na webových stránkách ja-zdravotnickepotreby.cz. 

 

Potvrzují, že údaje, které jsem poskytl/a, jsou přesné, úplné a pravdivé. 

 

Potvrzují, že jsem si vědom/a, že mám následující práva: 

- kdykoliv souhlas odvolat, 

- požadovat po správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou předmětem zpracování, 

- požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si u správce přístup k mým osobním údajům zpracovávaným správcem, 

- vyžádat si u správce aktualizace nebo opravy mých osobních údajů zpracovávaných 

správcem, 

- požadovat výmaz mých osobních údajů zpracovávaných správcem, 

- obrátit se na správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností 

o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů. 
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J+A zdravotnické potřeby spol. s r.o. 

Formulář osobních údajů 

oslovení pan / paní / slečna 

jméno   

příjmení   

tituly   

trvalé bydliště   

doručovací adresa   

datum narození   

pohlaví muž / žena 

e-mailová adresa *   

telefonní číslo    

typ pomůcky 
uzavřené / výpustné / urostomické 

jednodílný systém/dvoudílný systém 

doplňky a 
kosmetika 

odstraňovač lepu / bariérový film / krém / 
pudr / čistící ubrousky / destička / 

půlkroužky / pasta / těsnící kroužky 

 

 

 

V ………………...............…, dne …………………. 

 

Podpis.................................................. 

 


