
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena odkupu celkem /v Kč bez DPH /            210 000   

 

 

 

 

 

 

3.2.3 

synchronní motorový turniket 
vana a nohy pozinkované repas 

Pozinkovaný rošt se zábradlím 

4 950 19 800 

CENA CELKEM / v Kč bez DPH / 109 800 
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Udělení souhlasu se zpracováváním osobních údajů 

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ( EU ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

dovolujeme požádat o Váš souhlas se zasíláním informací, obchodních sdělení a výlučně za tímto účelem o 

souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v níže uvedeném rozsahu. 

Podpisem tohoto dokumentu uděluji společnosti NESSY spol. s.r.o., Farářství 91/2, 500 02 Hradec 

Králové, IČ : 60108410 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka 5271, 

jakožto správci souhlas k tomu, aby zpracovával mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e- mail, 

PSČ, adresa, datum narození, telefonní číslo. Osobní údaje budou zařazeny do marketingové databáze za 

účelem průzkumu trhu a zasílání informace o nových produktech, jakož I pro zasílání obchodních sdělení 

prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas je udělen na dobu 

neurčitou s tím, že mohu kdykoli písemně na adrese správce požádat o ukončení zpracování uvedených 

údajů, vyjma údajů, které správce musí zpracovávat ze zákonných důvodů po nezbytně nutnou dobu, 

případné za účelem plnění povinností správce či příjemce osobních údajů. 

Souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán. Jsem informován o tom, že mohu požádat správce o 

informaci o zpracování mých osobních údajů a správce případné správcem pověřený zpracovatel, je povinen 

mně tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Správce údajů má právo za poskytnutí informace 

požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud zjistím nebo se 

domnívám, že správce či příjemce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého 

soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem 

na účel jejich zpracování, mohu požádat správce na jeho výše uvedené adrese o vysvětlení; dále mohu 

požadovat, aby správce odstranil či zajistil odstranění u příjemce takto vzniklého stavu, zejména se může 

jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude moje žádost podle 

předchozí věty shledána oprávněnou, správce údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce 

údajů této žádosti, mám právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým 

orgánem. Postup podle věty první nevylučuje, abych se obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu 

osobních údajů přímo. 

  

Příloha č. 2 
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Poučení o zpracování osobních údajů 

1. Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace, IČO: 00377015, se sídlem 

Pod Vinicemi 9, 301 00 Plzeň (dále jen „Správce“) v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení" nebo „GDPR") zpracovává a 

uchovává tyto osobní údaje: 

• jméno a příjmení, IČO, DIČ, e-mail, telefonní číslo, adresu trvalého bydliště, adresu místa 

poskytování služeb, fakturační a dodací adresu 

2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky, reklamačního řízení, obchodní 

zakázky nebo poskytování služby a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního 

vztahu mezi Vámi a Správcem. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a 

plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce 

plnit Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Správce a 

pro ochranu oprávněných zájmů Správce je povinné. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely 

nepotřebujeme souhlas, nicméně proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů 

Správce je možné podat námitku. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných 

povinností nelze odmítnout. 

3. Tyto údaje budou Správcem zpracovány a uchovány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností 

vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních 

vztahů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže. 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou 

zpracovávat i zpracovatelé plateb, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a 

aplikací. 

5. Dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů máte právo na omezení zpracování osobních 

údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo na vznesení námitky proti zpracování osobních 

údajů, právo vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, právo na 

výmaz osobních údajů a to vše na základě písemné žádosti zaslané na adresu sídla: Zoologická a 

botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace, Pod Vinicemi 9, 301 00 Plzeň. V 

případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte 

právo obrátit se také přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018, 


