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Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely  
 
Zaškrtnutím příslušného políčka pod registračním formulářem na naší webové stránce 
www.bestdrive.cz/Newsletter.html udělujete společnosti ContiTrade Services s.r.o. se 
sídlem Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, IČO: 411 93 598, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C., vložka 61380 (dále jen „my“ 
nebo „společnost“), coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním Vašich 
osobních údajů. Tímto údajem je Vaše emailová adresa (dále jen „osobní údaje“). 
Osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely. 
 
Marketingové účely zahrnují:  
 

- zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení informujících o nabídce 
našich produktů či služeb, tipech a zajímavostech, výsledcích nezávislých testů, 
různých výhodách a možnostech účasti v soutěžích a jiných akcích naší 
společnosti.  

 
Výše uvedené zpracování osobních údajů provádíme na základě Vašeho souhlasu, 
který jste vyjádřil(a) tím, že jste se přihlásil(a) k odběru newsletteru a zaškrtl(a) 
příslušné políčko registračního formuláře. Ačkoli poskytnutí Vašich osobních údajů pro 
výše uvedené účely je zcela dobrovolné, bez jejich poskytnutí Vám nemůžeme 
obchodní sdělení zasílat.  
 
Tento souhlas je udělován dobrovolně, a nebude-li odvolán, na dobu 4 let od jeho 
udělení.  
 
Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat, nebo nás informovat, že si nepřejete, 
abychom Vaše osobní údaje dále zpracovávali pro konkrétní účely, a to 
prostřednictvím žádosti/sdělení zaslaných emailem na adresu: gdpr@bestdrive.cz. 
Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Vašich osobních údajů, které 
se uskutečnilo před takovým odvoláním. Z důvodu plnění povinností podle předpisů o 
ochraně osobních údajů budeme po přiměřenou dobu po odvolání Vašeho souhlasu 
zpracovávat údaje o tom, že jste souhlas udělil(a) nebo odvolal(a), a to za účelem 
prokázání, na jakém základě Vám zasíláme naše obchodní sdělení. V případě 
odvolání Vašeho souhlasu s odběrem obchodních sdělení budeme i nadále 
zpracovávat Vaši emailovou adresu za účelem vyloučení toho, abychom Vás opětovně 
kontaktovali za účelem nabízení zboží nebo služeb. V rámci odvolání Vašeho souhlasu 
náš však můžete informovat, že si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje pro tyto 
evidenční údaje zpracovávali. 
 

Co byste dále měli vědět o Vašich právech ve vztahu k ochraně 
osobních údajů?  

 
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména v 
souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „GDPR“). Zajistíme, že po celou dobu 
zpracovávání a uchovávání budou Vaše osobní údaje zabezpečeny proti úniku nebo 
neoprávněným zásahům a nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám.  
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V souladu s GDPR máte ve vztahu k nám, jakožto ke správci osobních údajů, 

následující práva:  

 
a) žádat přístup ke svým osobním údajům, tzn. můžete od nás získat potvrzení, zda 

osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, máte 

právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím vyjmenovaným v 

článku 15 GDPR;  

b) žádat opravu nepřesných osobních údajů podle článku 16 GDPR; 

c) žádat výmaz osobních údajů, pokud jsou dány důvody uvedené v článku 17 GDPR; 

d) žádat omezení zpracování v případech upravených v článku 18 GDPR;  

e) získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a 

strojově čitelném formátu, a právo na předání těchto údajů jinému správci, a to za 

podmínek uvedených v článku 20 GDPR; a  

f) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů podle článku 21 GDPR z důvodů 

týkajících se Vaší konkrétní situace.  

 
Dále máte právo obrátit se se stížností na orgán dozoru – Úřad na ochranu osobních 
údajů – pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena. 
 
Výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím zaslání Vaší žádosti nebo 
námitky emailem zaslaným na adresu: klub@bestdrive.cz. Po obdržení Vaší žádosti 
nebo námitky, Vám poskytneme informaci o přijatých opatřeních bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti; tuto lhůtu je možné v případě 
potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud 
žádosti o přijetí opatření nevyhovíme, informujeme Vás o důvodech nepřijetí opatření, 
a to bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce od přijetí žádosti. Pokud máme pochybnosti 
o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle tohoto odstavce, můžeme chtít 
po žadateli dodatečné informace k potvrzení jeho totožnosti. V případě, že je žádost 
zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, můžeme 
odmítnout žádosti vyhovět, anebo uložit přiměřený poplatek za její vyřízení.  
 
Zaškrtnutím příslušného políčka potvrzujete, že jste se seznámil(a) s tímto 
dokumentem, že jste všem zde uvedeným informacím porozuměl(a) a že 
souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely. 


