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  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

1) společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V Parku 

2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046 („Samsung CZ“) jako 

správci osobních údajů v následujícím rozsahu a pro níže uvedené účely: 
 

 

Účel zpracování: Marketingové účely tj. nabízení obchodu a služeb společnosti 
Samsung, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, 
produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení 
prostřednictvím elektronických prostředků 

Rozsah 
zpracovávaných 
údajů: 

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace týkající se zařízení 
Samsung  

Osobní údaje pro tento účel zpracovává společnost Samsung CZ, a to po dobu 3 let nebo do 
doby odvolání souhlasu. 

 

 
2) společnosti Samsung Electronics (UK) Limited, se sídlem Samsung House, 1000 

Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Velká Británie, reg. číslo: 03086621 
("Samsung UK") jako správci osobních údajů v následujícím rozsahu a pro níže uvedené 

účely: 
 

 

Účel zpracování: Marketingové účely tj. nabízení obchodu a služeb společnosti 
Samsung, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, 
produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení 
prostřednictvím elektronických prostředků 

Rozsah 
zpracovávaných 
údajů: 

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace týkající se zařízení 
Samsung  

Osobní údaje pro tento účel zpracovává společnost Samsung UK, a to po dobu 3 let nebo 
do doby odvolání souhlasu. 
 
Tímto potvrzuji, že uděluji souhlas svobodně a byl jsem před jeho udělením informován 
o zpracování osobních údajů společností Samsung CZ, včetně souvisejících práv, na adrese 
www.samsung.com/cz/privacy/ Rovněž potvrzuji, že jsem byl před udělením osobních údajů 
informován o zpracování osobních údajů, včetně souvisejících práv, společností Samsung 
UK na adrese https://account.samsung.com/membership/pp.  
 
Souhlas může být kdykoliv bezplatně odvolán prostřednictvím portálu GDPR Podpora 
www.europe-samsung.com/gdpr/webform/cz. Takové odvolání souhlasu nebude mít vliv na 
zákonnost zpracování osobních údajů provedeného před odvoláním souhlasu.  

 

Další informace týkající se zpracování osobních údajů společností Samsung CZ jsou dostupné 
na adrese https://www.samsung.com/cz/info/privacy/. 
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