
 

______________________________________________________________________________________ 
Svaz vinařů České republiky, z.s., / Czech Grape and Wine Producers Association 
Žižkovská 1230, 691 02, Velké Bílovice, www.svcr.cz, mail: svcr@svcr.cz, telefon: 602 470 345 

IČO: 48847488, DIČ: CZ 48847488, zapsán u Krajského soudu v Brně, pod značkou L4057, DS id: f9gnq6z 

Zpracování osobních údajů 

1. Zaškrtnutím políčka a odesláním formuláře udělujete souhlas společnosti Svaz vinařů České 

republiky, z.s., se sídlem Žižkovská 1230, Velké Bílovice, 691 02; IČ: 48847488 zapsané u 

Krajského soudu v Brně, pod značkou L4057 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona 

č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) 

zpracovávala tyto osobní údaje:  

• jméno a příjmení 

• název společnosti 

• celá adresa 

• telefonní číslo 

• e-mail 

• IČO a DIČ (je-li potřeba pro vystavení faktury) 

 

2. Jméno, příjmení, název společnosti, celá adresa, telefonní číslo, e-mail a IČO, DIČ je nutné zpracovat 

za účelem plnění smluvního vztahu, za účelem účetních a daňových povinností a ostatních 

povinností stanovených zákonem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po celou dobu trvání 

smluvního vztahu a po jeho ukončení pak ještě 5 let za účelem nabídky nového smluvního vztahu 

na předplatné. 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to 

například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti svcr@svcr.cz. 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou 

zpracovávat i tito zpracovatelé:  

a. Poskytovatel webových stránek www.svcr.cz, společnost X Production s.r.o., IČO: 26304422 

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v 

současné době společnost nevyužívá. 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

• vzít souhlas kdykoliv zpět, 

• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

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

• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 

obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
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