
Informace týkající se ochrany osobních údajů 

Správce tímto poskytuje subjektům informace ve smyslu článku 13 obecného nařízení Evropského     

parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále 

jen GDPR), pro případ, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu subjektů pro účely 

zasílání obchodních sdělení a pro účely Správce 

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost VIKAM PRAHA s.r.o., IČ: 28181026 

se sídlem Hradecká 2355/5 Praha 3 (dále jen „Správce“). 

  Kontaktní údaje správce jsou: VIKAM PRAHA s.r.o. Vinohradská 184, Praha 2 

  tel. : +420 296652491 e-mail: info@vikampraha.cz 

      Správce osobních údajů nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů 

 

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas udělený Správci ve smyslu 

čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR 

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení se Správcem vůči Vaší 

osobě. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve 

smyslu čl. 22 GDPR. 

 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy do odvolání Vašeho souhlasu se 

zpracováním osobních údajů 

(pro účel zpracování dle odstavce 3. viz výše) 

 

 



5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

Za podmínek stanovených v GDPR 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. 

 

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů udělený správci. 

Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním 

souhlasu a ani není dotčena zákonnost zpracování  pro účely splnění právních povinností Správce. 

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat prostřednictvím  emailu: 

info@vikampraha.cz přičemž při odvolání souhlasu o sobě uveďte takové údaje, podle kterých 

Vás bude možné pro účely odvolání souhlasu identifikovat. 

 

Nemáte povinnost osobní údaje  pro účely dle odstavce 3. (viz výše) poskytnout. Poskytnutí 

Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který 

je nutný k uzavření smlouvy. 

 

V Praze  dne 25.5.2018 

mailto:info@vikampraha.cz

