Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení služeb
Údaje zákazníka, jež zákazník dobrovolně vyplnil ve formuláři na webovém rozhraní
na www.surfcamp.cz za účelem uzavření cestovní smlouvy a služeb s tímto
souvisejících.
Zákazník tímto uděluje obchodní společnosti Surf Travel s.r.o., se sídlem U Plynárny
1002/97, 101 00 Praha 10, IČ 288 74 765, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 150507, souhlas se zpracováním jeho
osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště,
telefon, e-mailová adresa, výška a váha.
Souhlas je udělen na dobu určitou v délce trvání 5 let, který může zákazník kdykoliv
odvolat.
Poučení o poskytnutí osobních údajů
Poskytnutím souhlasu beru na vědomí, že společnost Surf Travel s.r.o., se sídlem U
Plynárny 1002/97, Praha 10, PSČ 101 00, IČ 288 74 765, společnost zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 150507 (dále
jen „Společnost“) je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a od 25. 5. 2018 v souladu s Obecným nařízením o
ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) zpracovávat mé osobní údaje získané na
základě uskutečněné objednávky cestovních a dalších služeb souvisejících s
cestovním ruchem poskytovaných Společností, mj. v rozsahu jméno, příjmení,
e-mail, telefon, adresa, popřípadě další osobní údaje, které v souvislosti s
poskytovanými službami Společnost o mně získá nebo jí je kdykoliv sám později
poskytnu, pro účely uzavření cestovní smlouvy a poskytování souvisejících informací
a instrukcí a pro evidenci klientů společnosti, a to po dobu nezbytnou k realizaci
těchto účelů.
Současně jsem si vědom/a, že Společnost je v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů,
oprávněna v budoucnu využít mé osobní údaje pro účely oslovení v souvislosti s
nabídkou vlastních obdobných služeb, zejména pořádaných cestovních, sportovních
a vzdělávacích akcí, či rozesílkou jiných informativních obchodních sdělení o
novinkách v oblasti poskytovaných cestovních služeb; jsem srozuměn/a, že zasílání
těchto obchodních sdělení mohu kdykoliv odvolat.
Dále beru na vědomí, že mám vůči Společnosti právo (i) na přístup k osobním
údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále práva (iii)
požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním mých osobních údajů je
narušena ochrana mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou
zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je
v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji,
jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu
osobních údajů, (vi) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné

pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly
zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s
účinností GDPR, tedy od 25. 5. 2018, taktéž (viii) právo na přenositelnost údajů a (ix)
právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li
se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy
nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání
právních nároků.

