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Souhlas kupujícího se 
zpracováním osobních údajů 

 
 

(dále jen "souhlas") 
podle zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

 
 

pro správce osobních údajů: 
 

TOPWET s.r.o., 
se sídlem Náměstí Viléma Mrštíka 62, Ostrovačice 664 81, IČO 273 77 377, zapsané v 
obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 56248 vedenou u Krajského soudu v Brně 
(dále jen "prodávající") 

 
Subjekt údajů (fyzická osoba):  
titul, jméno, příjmení / Firma:  
datum narození / IČ:  
adresa / sídlo podnikání:  
(dále jen "kupující") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TOPWET s.r.o. | náměstí Viléma Mrštíka 62 | 664 81 Ostrovačice  2 
 

 
A. Osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy:  

 
Prodávající tímto kupujícího informuje a kupující bere na vědomí, že následující 
osobní údaje kupujícího jsou nezbytné pro plnění kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím (dále jen "smlouva"), respektive jejich zpracování je 
nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na prodávajícího vztahuje: titul, 
jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu (trvalého či přechodného), 
emailová adresa, firma, identifikační číslo a sídlo podnikání v případě fyzické 
osoby podnikající, další podobné údaje poskytnuté kupujícím prodávajícímu, 
které jsou nezbytné k plnění smlouvy (společně dále jen "osobní údaje 
nezbytné pro plnění smlouvy").  
 
Ke zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy a pouze za výše 
uvedenými účely není vyžadován souhlas kupujícího. Prodávající informuje 
tímto kupujícího, že osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy bude za výše 
uvedenými účely zpracovávat po dobu 11 let ode dne splnění posledního 
splatného závazku kupujícího vůči prodávajícímu. Prodávající informuje dále 
kupujícího, že osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy bude zpracovávat v 
nezbytně nutném rozsahu souvisejícím s plněním smluvních nebo zákonných 
povinností.  
 

B. Zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu 
 

I. Rozsah zpracovávaných osobních údajů 
 

Kupující tímto nad rámec osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy 
souhlasí se zpracováním jeho níže uvedených osobních údajů za níže 
uvedenými účely, v níže specifikovaném rozsahu, po níže uvedenou dobu (ode 
dne splnění posledního splatného závazku kupujícího vůči prodávajícímu). 
 
Jedná se o tyto údaje (kupující případně může přeškrtnout osobní údaj, s jehož 
zpracováním na základě tohoto souhlasu nesouhlasí, případně jinak informovat 
prodávajícího o tomto nesouhlasu):  

- titul, jméno, příjmení 
- datum narození 
- adresa pobytu (trvalého či přechodného) 
- emailová adresa 
- firma, identifikační číslo a sídlo podnikání v případě fyzické osoby 

podnikající 
- telefonní číslo 
- číslo bankovního účtu  
- informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi 

prodávajícím a kupujícím 
- další osobní údaje, které kupující prodávajícímu poskytne ve smlouvě, 

dodatcích ke smlouvě nebo v jiných dokumentech a které nejsou 
nezbytné pro smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím 

 
(dále jen společně "osobní údaje na základě tohoto souhlasu") 
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II. Účel a doba zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu 

 
Kupující tímto souhlasem souhlasí s tím, aby prodávající zpracovával osobní 
údaje na základě tohoto souhlasu pro tyto účely a po tuto dobu (kupující 
případně může přeškrtnout bod, s nímž na základě tohoto souhlasu nesouhlasí, 
případně jinak informovat prodávajícího o tomto nesouhlasu):  
 

1. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající zpracovával osobní údaje na 
základě tohoto souhlasu za účelem jakékoli komunikace prodávajícího 
vůči kupujícímu ve všech věcech týkajících se smlouvy, a to po dobu       
3 let. 

2. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající zpracovával osobní údaje na 
základě tohoto souhlasu za účelem informačních zpráv týkajících se 
smlouvy (např. informace o stavu vyřízení požadavku kupujícího) a to po 
dobu 3 let. 

3. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající zpracovával osobní údaje na 
základě tohoto souhlasu za účelem případného získání názoru kupujícího 
týkajícího se zejména míry spokojenosti s poskytovanými/plánovanými 
službami prodávajícího, názoru na společnost prodávajícího, zkvalitnění 
poskytovaných služeb a podobně, a to po dobu 6 let.  

4. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající zpracovával osobní údaje na 
základě tohoto souhlasu za účelem občasných poskytnutí obchodní 
nabídky prodávajícího netýkajících se smlouvy, a to po dobu 10 let.  

5. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající zpracovával osobní údaje na 
základě tohoto souhlasu za účelem občasných poskytnutí obchodní 
nabídky produktů, zboží a služeb smluvních partnerů prodávajícího, a to 
po dobu 10 let. 

 
Není-li žádný výše uvedený bod přeškrtnut či jinak není prodávajícímu tento 
nesouhlas oznámen, kupující uděluje souhlas pro celý rozsah zpracovávaných údajů 
a pro všechny shora uvedené účely, jakož i časový rozsah zpracování.  

 
V případě poskytování souhlasu v rámci internetového obchodu prodávajícího může 
kupující uvést svůj nesouhlas s některým bodem v kolonce "Poznámka k 
objednávce" v rámci objednávkového formuláře. 

 
Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku jeho udělení/podpisu. Kupující může 
poskytnutý souhlas kdykoli vcelku či zčásti odvolat, a to telefonicky, osobně v sídle 
prodávajícího, e-mailem či písemnou formou.  

 
III. Ostatní 

 
Prodávající rozsah zpracovávaných údajů po ukončení smluvního vztahu 
vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na účely zpracování.  

 
Kupující prohlašuje, že tento souhlas přečetl a porozuměl mu. Kupující výslovně 
prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně, dobrovolně a že 
jeho udělení nebylo podmiňováno poskytnutím služby/zboží.  
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Prodávající informuje kupujícího, že ucelené informace o zpracování osobních údajů 
(osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy i osobních údajů na základě tohoto 
souhlasu) včetně seznamu zpracovatelů osobních údajů pro prodávajícího a výčtu 
práv a povinností prodávajícího a kupujícího, jsou zveřejněny na webové stránce 
prodávajícího www.topwet.cz a na vyžádání kupujícího budou poskytnuty v sídle 
prodávajícího. 

 
 
 

V ___________ dne _____________ 
 
 
 

_____________________________ 
Kupující 

 
 

 
 


