
Zásady ochrany osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů Zákazníka

Udělením souhlasu potvrzujete, že společnost Sunnysoft s.r.o., se sídlem Kovanecká 2390/1a, Praha 9, 
19000, IČO: 25753215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 67120 (dále jen „Správce“), bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, 
adresa bydliště, adresa dodání, telefonní číslo a kontaktní e-mailová adresa pro účely  prodeje a dodávky 
zboží a spojeného přímého marketingu, v případě souhlasu včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu 
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas můžete odvolat 
odhlášením v kterémkoli doručeném sdělení nebo prostřednictvím kontaktní osoby. 

Současně potvrzujete, že jste byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů v rozsahu 
vyžadovaném příslušnými právními předpisy: 

Totožnost správce: Sunnysoft s.r.o., se sídlem Kovanecká 2390/1a, Praha 9, 19000, IČO: 25753215, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67120 

Kontaktní údaje Sunnysoft s.r.o.: jméno kontaktní osoby: Martin Strouhal  e-mail: 
osobniudaje@sunnysoft.cz  telefon: 222 998 222 

Právní základ zpracování: dobrovolně udělený souhlas

Doba zpracování: Společnost Sunnysoft s.r.o. bude osobní údaje zpracovávat po dobu poskytování služeb 
(prodej a záruční doba obvykle dva roky) a tři (3) roky po jejich ukončení. Pokud Zákazník svůj souhlas 
se zpracováním odvolá, společnost  Sunnysoft s.r.o. vymaže výše uvedené osobní údaje nejpozději do 
čtrnácti (14) dnů od odvolání souhlasu. 

Kategorie příjemců osobních údajů: Společnost  Sunnysoft s.r.o. může pověřit zpracováním osobních 
údajů za výše uvedenými účely třetí osoby (zpracovatele). Například pro doručení zakoupeného zboží 
nebo pro zpětnou vazbu o kvalitě služeb a produktů.

Práva Zákazníka v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů: 
 právo svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailové 

zprávy na adresu osobniudaje@sunnysoft.cz, nebo jakoukoli jinou formou vzájemné komunikace mezi 
Zákazníkem a společností  Sunnysoft s.r.o. 
 právo požadovat přístup ke svým osobním údajům 
 právo požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů 
 právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů 
 právo vznést námitku proti zpracování 
 právo na přenositelnost údajů 
 právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů 

Pokud máte k ochraně osobních údajů otázky, napište nám je na osobniudaje@sunnysoft.cz


