
   

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Já, níže podepsaný ………………………….. ………..uděluji tímto výslovný souhlas  
 
 
INFORMACE O SPRÁVCI 
 
BONASTYL s.r.o. 
se sídlem Dr. Kramáře 2893, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
IČ:10770852, DIČ: CZ10770852 
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 47522 
telefonní číslo: +420 499 624 047 
e-mail: bonastyl@bonastyl.cz 
 (dále jen „Správce“) 
 
 
aby zpracovával tyto mé osobní údaje: emailová adresa…………………………..……………., 
mobilní telefonní číslo…………………............., a sice k tomu, aby mi Správce: 
 

1. zasílal obchodní sdělení, 
včetně obchodních sdělení 
třetích osob 

 

ANO, SOUHLASÍM* NE, NESOUHLASÍM  

2. zasílal nabídky produktů a 
služeb 

 

ANO, SOUHLASÍM* NE, NESOUHLASÍM  

3. zasílal informace o 
připravovaných či 
probíhajících akcích 

 

ANO, SOUHLASÍM* NE, NESOUHLASÍM  

* Nehodící se škrtněte 

 
   
Tento souhlas je udělován na dobu do odvolání souhlasu. 
 
 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ODVOLÁNÍ SOUHLASU, VÝMAZ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Tímto jsem informován a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše 
uvedené osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat. Odvoláním 
tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na 
tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas mohu kdykoli písemně [resp. zasláním 
emailu nebo dopisu na kontaktní adresu Správce], a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků 
pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi mnou a Správcem. V tomto případě Správce 
zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by 
Správce musel smazat osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel plnění smlouvy 
uzavřené se mnou. Tímto rovněž není dotčeno mé právo požadovat výmaz i těchto osobních 
údajů, které se mě týkají a jsou stále v držení Správce.     
 
 
ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Zpracování mých osobních údajů je prováděno Správcem, mé osobní údaje však pro Správce 
mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:  
 



   

 

1. Dagmar Pultarová, se sídlem Orlická 944, 551 01 Jaroměř – Pražské Předměstí, IČ: 14545349, jedná 
se o fyzickou osobu, která pro Správce zajišťuje daňové a účetní poradenství. 

 
2. Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983, zapsaná 

v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565/1, jedná se společnost, která 
pro Správce zajišťuje přepravní a poštovní služby. 

 
3. GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 JIHLAVA, 

IČ:26087961, jedná se o společnost, která pro Správce zajišťuje přepravní služby.  
 

4. DPD Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy,  
IČ : 61329266, jedná se o společnost, která pro Správce zajišťuje přepravní a výdejní služby. 
 

5. Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9. IČ: 28408306, jedná se o 
společnost, která pro Správce zajišťuje přepravní a výdejní služby.  
 

6. eBrána s.r.o., se sídlem Staňkova 1322, 530 02 Pardubice, IČ: 25984764, jedná se o společnost, 
která Správci zajišťuje kompletní online marketingové služby. 

 
7. Obchodní zástupci Správce, kteří pro Správce vykonávají obchodní činnost na základě uzavřené 

Smlouvy o zprostředkování prodeje. 

 
8. Shoptet, s.r.o., se sídlem Dvořeckého 628/8, Praha 6- Břevnov, PSČ 169 00, IČ: 28935675, zapsaná 

v obchodním rejstříku MS v Praze. Jedná se o společnost, která je tvůrcem a poskytovatelem 
internetového obchodu Firmy www.bonastyl-velkoobchod.cz a www.bonastyl.cz 

 
9. ECOMAIL.CZ s.r.o., se sídlem Na Zderaze 15, 120 00 Praha 2, vedená u Městského soudu v Praze pod 

spisovou značkou C 223183. Společnost zpracovává osobní údaje za účelem správy a odesílání 
emailové komunikace. 

 
10. ComGate Payments, a.s., se sídlem Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27924505, 

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka B3755. Společnost zpracovává Vaše 
osobní údaje za účelem přijímání a zpravování online plateb kartou a bankovním převodem. 

 
11. STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, IČ: 25313142, DIČ: CZ25313142, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24515. Jedná se 
o společnost, která správci poskytuje informační a skladový software.  

 
 
 ANO, SOUHLASÍM* NE, NESOUHLASÍM  

* Nehodící se škrtněte 

 
Osobní údaje zpracovává přímo Správce nebo jiný výše uvedený zpracovatel v České 
republice, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním 
zabezpečení ochrany mých výše uvedených osobních údajů. Zpracování mých výše 
uvedených osobních údajů probíhá v zabezpečených elektronických informačních systémech.  
 
 
PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ 
Správce nemá v úmyslu předat mé osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.    
 
Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, 
policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je 
Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem. 
 
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ 
Jsem tímto informován o tom, že mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na 
bázi automatizovaného zpracování, ani profilování. 



   

 

  
INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 
Tímto jsem informován o svém právu požadovat od Správce přístup k mým osobním údajům, 
jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos popřípadě omezení zpracování.  
 
KONTAKTNÍ OSOBY SPRÁVCE  
V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním mých 
osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce na emailové adrese 
bonastyl@bonastyl.cz 
 
KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚŘADU 
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních 
údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: ˂https://www.uoou.cz˃. 
 
 

 

…………………..……                         ……………….                           ………………………. 

    jméno a příjmení                                   datum                                               podpis  

   (případně razítko) 


