
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

 

Základní shrnutí 
  

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Trade Media International s 

r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných 

marketingových aktivit vůči Vaší osobě, včetně poskytování třetí straně (zpravidla partnerům 

nabízených služeb – například, ale ne výlučně časopisů, konferencí). Tento Váš souhlas můžete 

kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o 

zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže. 

 

Identifikace správce osobních údajů a kontaktní informace 

 

Správcem a zpracovatelem mých osobních údajů je společnost TRADE MEDIA INTERNATIONAL, 

s.r.o., se sídlem Lípová 1131, Český Těšín, 737 01, IČ: 27840042, zapsané ve veřejném rejstříku 

vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 31146. Tento souhlas je udělen pro všechny 

údaje uvedené při registraci (přihláška na konferenci, objednávka časopisů a jiných služeb), a to na 

dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu, jak je specifikováno níže. Udělení souhlasu je dobrovolné 

a není podmíněno pro čerpání služby. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním emailové 

zprávy na adresu info@trademedia.cz. 

 

Právní vymezení zpracování osobních údajů 
 

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu 

čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 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“). 

Svým udělením souhlasu také potvrzujete, že jste byl/a v souladu s §11 zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informován/a o svých právech souvisejících se 

zpracováním osobních údajů a také o ostatních podmínkách týkajících se zpracování osobních údajů 

a způsobu jejich zpracování či zpřístupnění, a jsem si vědom/a svých práv podle § 12 až 21 výše 

citovaného zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas 

mohu kdykoliv bezplatně odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto 

osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů či likvidaci osobních údajů. Registrací rovněž 

potvrzujete, že všechny osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 
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 Účelem zpracování osobních údajů 
 

1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných 
marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě, včetně tlumočení nabídek obchodních partnerů. 
 
2. Využití údajů (zejména kontaktních) za účelem komunikace pro poskytnutí objednávané služby 
(předplatné časopisu, účast na konferenci a další)  
 
3. Poskytnutí kontaktních údajů partnerům registrované služby za účelem individuální 
komunikace partnera s objednatelem služby (zpravidla partneři konference, na kterou se 
objednatel hlásí, a u které dává souhlas ke zpracování osobních údajů za těmito účely)! 

4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 
nařízení. 

 

Délka uložení a nakládání s osobními údaji 
 
Souhlasem dáváte svolení na uchování údajů správcem na dobu neurčitou, respektive do odvolání 
tohoto souhlasu (možné kdykoliv na info@trademedia.cz). Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje 
zpravidla využívány pro aktivní komunikace, jsou 2 roky od obdržení Vašeho výslovného souhlasu, 
nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel 
zpracování). 

  

 Další příjemci osobních údajů – využívání nástrojů třetích stran 

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce a 
subjekty zajišťující zpracování účetní dokumentace. Dalším příjemcem Vašich osobních údajů bude 
Rocket Science Group poskytovatel služby Mailchimp© , jejíž systém bude využíván k e-mailové 
komunikaci a rozesílání reklamních nabídek. Informace o ochraně a zpracování dat poskytovatelem 
služby naleznete zde. 

Zasílání novinek skrz službu Mailchimp© se můžete odhlásit při každém doručené zprávě a odvolat 
tak Váš souhlas s využíváním Vašich osobních údajů, nebo tak můžete učinit prostřednictvím správce 
na e-mailu info@trademedia.cz  

Jednorázovým příjemcem osobních údajů jsou výlučně při objednávce služby „registrace 
k účastni na konferenci/seminář/webinář pořádaný správcem“ jsou partneři akce – uvedení u 
registrace ke konkrétní akce. Udělením souhlasu tímto dáváte správci právo těmto konkrétním 
partnerům postoupit vaše osobní údaje, konkrétně a zejména (jméno a příjmení, jméno 
zastoupené firmy, funkci, telefonní číslo a pracovní e-mail uvedený u registrace).  

Partneři, kteří získávají Vaše konkrétní údaje, se zavazují využívat a uchovávat je v souladu s platným 
nařízením (GDPR), a také u nich můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat! 

 
Práva subjektu údajů 

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním 
údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, 
právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich 
osobních údajů. 
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Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však 
není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš 
souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: emailem na 
info@trademedia.cz. 

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno 
nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či 
smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k odběru nabízených služeb. 

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého 
marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete 
námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše 
osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. 

Závěrem znovu potvrzuji, že jsem se seznámil/a se všemi výše uvedenými skutečnostmi a svým 

potvrzením souhlasím s udělením souhlasu v rozsahu platného nařízení a skutečností uvedených 

výše.  
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