
 

 
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY 
 
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“),  
dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“) a 
dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, 
 
 
Tímto uděluji společnosti Pragosport, a.s., se sídlem Praha 6, Na Ořechovce 579/6,  
PSČ:  162 00, IČ: 186 28 010, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
B, vložka 755, Kontaktní údaje: info@ebasketball.cz, www.ebasketball.cz (dále jen „společnost“), jakožto 
správci osobních údajů, souhlas, aby po celou dobu trvání smluvního vztahu uzavřeného mezi mojí 
osobou a společností a následně 7 let po jeho skončení zpracovávala, a to zejména prostřednictvím 
shromažďování, monitorování, profilování, zpracovávání, vyhodnocování, ukládání na nosiče informací, 
zpřístupňování, úprav nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, 
uchovávání, výměny, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace), a za podmínek uvedených v 
„Informaci o zpracování osobních údajů“, moje identifikační a kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, 
nick name, datum narození, státní příslušnost, e-mail, Playstation ID a další údaje: 

● pokud jste se zúčastnili naší akce, údaj o takové akci, 
● pokud využíváte náš produkt či službu, historie transakcí, využívání takového produktu či služby, 

doručovací adresa (pokud byla uvedena) 
 
Rovněž na stejnou dobu uděluji Společnosti souhlas se zasíláním obchodních sdělení, nabídek a 
benefitních zákaznických programů, a to jak elektronickými prostředky, tak v tištěné formě. 
 
Poskytnutí výše uvedených údajů pro marketingové účely je dobrovolné. Jejich zpracování nám však 
umožní zvyšovat kvalitu našich služeb a posílat vám informace a sdělení, které vás budou zajímat.  
 
Jsem si vědom/a toho, že výše uvedený souhlas mohu kdykoliv odvolat a že poskytnutí mých osobních 
údajů za výše uvedenými účely je dobrovolné, není tedy nezbytně nutné k plnění uzavřené smlouvy. 
Prohlašuji, že souhlas poskytuji svobodně a z vlastní vůle. Zároveň beru na vědomí, neudělení nebo 
odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů podle předchozích odstavců může mít za následek 
nemožnost poskytnout mi služby personifikovaným způsobem či v plném rozsahu. 
 
Dále prohlašuji, že jsem se seznámil s Informací o zpracování osobních údajů, ve kterém jsou podrobně 
popsána má práva, zcela jsem Informaci o zpracování osobních údajů porozuměl a jsem si vědom toho, 
že se Informací o zpracování osobních údajů může aktualizovat.  
 
Jsem srozuměn s tím, že Společnost je na základě ustanovení GDPR a Zákona, oprávněna zpracovávat 
moje osobní údaje pro účely přímého marketingu (informačních a produktových kampaní), a to v 
souvislosti s uzavřeným smluvním vztahem s tím, že se jedná o oprávněný zájem Společnosti. Mohu však 
s tímto vyjádřit nesouhlas formou podání námitky.  


