INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
KLIENTA RED EGGS S.R.O.
I.
Informace o zpracování osobních údajů
Já, níže podepsaný/á, jako klient společnosti Red Eggs s.r.o., IČO: 291 48 626, se sídlem Praha 7 – Holešovice,
Bubenská 1477/1, PSČ 170 00 (dále jen „Správce“) tímto beru na vědomí, že Správce bude v souladu s § 5 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zpracovávat
(tj. shromažďovat, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, upravovat nebo pozměňovat, vyhledávat, používat,
předávat, šířit, uchovávat, třídit nebo kombinovat, blokovat a likvidovat) mé osobní údaje, v následujícím rozsahu
(dále jen „Údaje“):
●

Identifikační a kontaktní údaje: jméno a příjmení/název firmy, jméno jednatele/prokuristy firmy, IČO, DIČ,
sídlo, telefonní číslo, e-mail, číslo bankovního účtu, název provozovny, na které budou evidovány EET tržby,
převažující činnost, typ provozovny, lokalizace provozovny, upřesnění lokalizace, stav provozovny, počet
certifikátů, které požaduji zajistit;

a to za účelem plnění povinností Správce vyplývajících z jeho postavení zplnomocněného zmocněnce při
zastupování mé osoby jako zmocnitele při jednání s jakýmkoli správcem daně v souvislosti s podáním žádosti o
autentizační údaje a při získání certifikátu pro evidenci tržeb ve smyslu § 13 až 16 zákona č. 112/2016 Sb., o
evidenci tržeb. Správce bude zpracovávat Údaje za výše uvedeným účelem po dobu nezbytnou ke splnění
povinností vyplývajících z plné moci udělené Správci. Beru na vědomí, že zpracování Údajů bude probíhat zejména
v rámci interního IT systému Správce Národní EET. Dále beru na vědomí, že Údaje mohou být v rozsahu
požadovaném zvláštními právními předpisy předány orgánům veřejné správy za účelem plnění povinností Správce
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
II.
Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení
Dále v souladu s ustanovením § 5 Zákona uděluji Správci jako správci osobních údajů tento souhlas se
zpracováním Údajů, (tj. s jejich shromažďováním, ukládáním na nosiče informací, zpřístupňováním, úpravou nebo
pozměňováním, vyhledáváním, používáním, předáváním, šířením, uchováváním, tříděním nebo kombinováním,
blokováním a likvidací), a to za účelem nabízení obchodů a služeb týkajících se softwarových řešení pro účely
evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. V rámci výše uvedeného účelu tímto souhlasím s tím,
aby Údaje byly případně předány/zpřístupněny třetím subjektům, které se zabývají poskytováním obchodů a služeb
týkajících se softwarových řešení pro účely evidence tržeb, a to například společnostem: A3 Soft s.r.o., Abiset s.r.o.,
ABX software s.r.o., Adam & Adam s.r.o., Agnis s.r.o., Amax com, s.r.o., APLS Zlín s.r.o., ARTEX informační
systémy, s.r.o., AWIS Holding, a.s., BIZERBA Váhy a Systémy s.r.o., BLUE X s.r.o., CÍGLER SOFTWARE, a.s.,
Consulta Bürotechnik s.r.o., ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s., Dotykačka, s.r.o., E.E.T. One, a.s., eD'
system Czech, a.s., ELCOM, s.r.o., Exorigo - Upos, sp.z.o.o., Global Systems, a.s., JAS ČR, a.s., KASA FIK s.r.o.,
lngenico CZ s.r.o., LOGTRADE s.r.o., MRP-Informatics, spol. s r.o., O2 Czech Republic a.s., ONE PUB s.r.o., P.V.A.
systems s.r.o., Papaya POS s.r.o., Red Eggs s.r.o., Selva - váhy s.r.o., SEP systém s.r.o., SHOPKEEPER s.r.o.,
Smart Software, s.r.o., storyous.com s.r.o., SUPPORT SYSTEM s. r. o., SWS Kolín s.r.o., T-Mobile Czech Republic
a.s., Vectron Systems CZ s r.o., Vectron Systems CZ s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., Wincor Nixdorf s.r.o.,
WinShop software s.r.o. Tento souhlas uděluji na dobu tří let od jeho udělení.
V souvislosti s výše uvedeným účelem zpracování Údajů souhlasím také s tím, že Správce může podle zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, využívat podrobnosti
mého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu a elektronické prostředky za účelem šíření, obchodních
sdělení Správce. Tento souhlas uděluji též na dobu tří let od jeho udělení.
III.
Práva subjektu údajů
Jsem si vědom/a, že jako subjekt údajů mám veškerá práva přiznaná Zákonem a dalšími právními předpisy. Zejména
jsem si vědom/a, že:
1) mám především právo požádat Správce o informaci o zpracování mých osobních údajů ke všem výše uvedeným
účelům (§ 12 Zákona);
2) Správce je povinen mi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či
jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje
zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o
mých právech; a

3) pokud se domnívám, že Správce zpracovává mé osobní údaje v rozporu se zákonem, mám podle § 21 Zákona
právo požádat Správce o vysvětlení a mohu Správce vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování,
opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.
Jste-li právnická osoba, pak podpisem udělujete výše uvedené souhlasy s tím, že se na Vás nevztahuje ochrana
Zákona.

V__________________ dne___________________

Jméno, příjmení: ________________________________________

Podpis: ________________________________________

