Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Akceptací těchto podmínek zpracování osobních údajů v souvislosti s mou účastí v TOP Klubu vyslovuji,
jako projev své svobodné a vážné vůle po poskytnutí všech zákonem předvídaných informací, souhlas,
aby společnost Solvent ČR s.r.o., se sídlem Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, zaspaná v
obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46977, IČ 25069497 (pro účely toho
článku dále jen Správce), jako správce osobních údajů ve smyslu ust. § 4 písm. j) zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, za následně specifikovanými účely
zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu, po dobu a za podmínek, jak jsou uvedeny níže.
2. Jsem-li ke dni udělení tohoto souhlasu členem Teta Klubu, vedle uvedeného v předešlém odstavci
souhlasím s tím, aby společnost Solvent ČR s.r.o., která zpracovává mé osobní údaje i v souvislosti
s mou účastí v Teta Klubu (a k souvisejícím účelům), takto zpracovávané osobní údaje v níže
specifikovaném rozsahu (převedla) zpracovávala pro následně vymezené účely (uvedeným způsobem a
prostředky) v souvislosti s mou účastí v Top Klubu. Spolu s tím souhlasím, aby Solvent ČR s.r.o.
provedla aktualizaci mých osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s účastí v Teta Klubu, budou-li
se tyto lišit oproti údajům předaným ke zpracování v souvislosti s účastí TOP Klubu prostřednictvím
přihlášky.
3. Správce bude manuálně a/nebo automatizovaně a/nebo elektronickými prostředky zpracovávat mé
osobní údaje za účelem:
a. účasti v Top Klubu (plnění práv a povinností vyplývajících Správce z členství, včetně realizace
spotřebitelských soutěží a poskytování výhod);
b. marketingu, nabídky zboží a služeb Správce (včetně zasílání obchodních sdělení)
odpovídajících mým zájmům a preferencím (v rámci tohoto účelu bude probírat profilace,
analytika a statistika), ale i nabídky obecně mimo tyto případy;
4. Správce bude zpracovávat tyto mé osobní údaje:
a. za účelem dle odst. 3 písm. a) v rozsahu: identifikační údaje a další související osobní údaje
nezbytné pro realizaci daného účelu (zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště,
telefonní číslo, adresa elektronické pošty, číslo zákaznické karty a další identifikační údaje
uvedené v přihlášce do Top Klubu, a údaje nezbytné k provedení spotřebitelské soutěže, které
se zúčastním, a plnění práv a povinností ze soutěže Správci vyplývající);
b. za účelem dle odst. 3 písm. b) v rozsahu: údaje o spotřebitelských preferencích, o nákupním
chování a chování v online prostřední Správce spolu se souvisejícími údaji (zejména informace
o poptaném nebo nakoupeném zboží u Správce, včetně čísla zboží, EAN, slovního
označení/popisu zboží, nakoupeného množství, celkové položkové ceny, informace o datu a
místu nákupu – čísla prodejny Správce, v níž k nákupu došlo, číslo účtenky, a elektronické
stopě), rodinných poměrech (počet členů domácnosti, jejich pohlaví a věk), mých vnějších
znacích a dále údaje v rozsahu dle písm. a).
5. Souhlasím s využitím mé adresy elektronické pošty k zasílání obchodních sdělení.
6. K realizaci účelů zpracování (odst. 3) může Správce mé osobní údaje zpřístupnit a postoupit k dalšímu
zpracování osobám ovládajícím Správce, osobám ovládaným stejnou osobou jako jsou osoby ovládající
Správce, osobám ovládaným Správcem a osobám provozujícím účastnické prodejny.
7. Správce bude za účely dle odst. 3 písm. a) a b) zpracovávat mé osobní údaje do ukončení mé účasti
v TOP klubu, resp. po dobu splnění všech závazků a vypořádání všech práv a povinností v souvislostí
s mou účastí v TOP klubu (zde však již bez souhlasu na základě ust. § 5 odst. 2 písm. e) zákona č.
101/2000 Sb.);
8. Místem zpracování osobních údajů bude sídlo Správce, případně odpovídajícím způsobem
zabezpečené multimediální cloudové prostředí.
9. Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve
smyslu ust. § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb., či třetí osoba (ust. § 14 zákona č. 101/2000 Sb.)
pověřená Správcem ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce
minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

10. Zavazuji se, bude-li to nezbytné s ohledem na účely zpracování osobních údajů, jak jsou specifikovány
v odst. 3 tohoto článku, aktualizovat své osobní údaje, které jsem Správci poskytl. Změny se oznamjí na
adresu elektronické pošty uvedenou v odst. 12.
11. Jsem si vědom/-a, že poskytnutí osobních údajů, jak byly uvedeny shora, je dobrovolné, stejně tak jako
udělení svolení k jejich zpracování ve smyslu toho článku. Beru na vědomí, že udělení souhlasu se
zpracováním osobních údajů, jak je zde specifikováno, podmiňuje mou účast v Top Klubu – odvoláním
souhlasu účast v Top Klubu končí.
12. Beru na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů mohu odvolat zasláním zprávy elektronické
pošty obsahující odpovídající žádost na adresu elektronické pošty info@topdrogerie.cz.
13. Jsem si vědom/-a, že mohu od Správce požadovat informace o zpracování údajů, přičemž obsahem
musí být vždy informace o účelu zpracování, údajích, případně kategoriích údajů, které jsou jeho
předmětem, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného
zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na jeho základě činěny úkony
nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je/může být zásah do mých práv a oprávněných zájmů, a informace o
příjemci, případně kategoriích příjemců. Za poskytnutí informace ve smyslu předchozí věty může
Správce žádat úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na její poskytnutí. Pro podání žádosti o
poskytnutí informace platí odst. 12 tohoto článku obdobně.
14. Jsem si vědom/-a, že zjistím-li nebo budu-li se domnívat, že zpřístupňování údajů je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budu-li mít za to, že jsou
údaje nepřesné s ohledem na sledovaný účel, mohu požádat o vysvětlení, nebo požadovat, aby byl
odstraněn takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací údajů).
Jsem si vědom/-a, že vznikne-li mi v důsledku neoprávněného zpracování újma, mohu se jejího odčinění
domáhat podle předpisů práva občanského.
15. Beru na vědomí, že vyjma případů vyplývajících z platných právních předpisů, anebo mého souhlasu
nemůže Správce využít mé osobní údaje k jinému účelu, než k němuž byly shromážděny, včetně jejich
předání nebo úplatného prodeje jiné osobě.

