
Info: 

Vážení zákazníci a obchodní partneři, 

v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení GDPR si Vás dovolujeme požádat o vyslovení souhlasu se 
zpracováním Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli při kontaktu s webovými stránkami naší společnosti 
a s naším e-shopem. Formulář souhlasu naleznete zde: 

Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na adresu 
info@galerietoga.cz. 

Nebude-li souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů udělen nebo bude-li odvolán, budeme nuceni veškeré 
Vaše osobní údaje vymazat. Nutným důsledkem výmazu Vašich osobních údajů bude mimo jiné zánik Vaší 
registrace v našem e-shopu, jejíž nutnou součástí je sdělení a zpracování údaje o Vaší e-mailové adrese, která je 
považována za Váš osobní údaj. 

Potřeba souhlasu se nevztahuje na zpracování osobních údajů v případech, kdy naše společnost jako správce 
osobní údaje zpracovává z důvodů, u nichž je jejich zpracování ve smyslu nařízení GDPR možné nebo nutné. 

Formulář souhlasu (po prokliku): 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů, jímž je společnost Galerie 
TOGA s.r.o., IČ: 07401612, se sídlem Děčínská 3215, Kročehlavy, 272 01 Kladno. 

Souhlasím s tím, aby společnost Galerie TOGA s.r.o. zpracovávala tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, titul, 
IČ, DIČ, adresu nebo místo podnikání, adresu pro doručení zboží, e-mailovou adresu, telefonní číslo. 

Souhlasím s tím, aby společnost Galerie TOGA s.r.o. zpracovávala mé osobní údaje pro následující účely: 

- vedení interních databází zákazníků a obchodních partnerů 
- registrace zákazníka v e-shopu 
- zasílání obchodních nabídek a jiné marketingové účely 

Souhlasím s tím, aby společnost Galerie TOGA s.r.o. mé osobní údaje poskytla jiným osobám jako 
zpracovatelům a příjemcům osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR, pokud tyto budou zavázány k ochraně 
mých osobních údajů. 

Souhlasím s tím, aby mi společnost Galerie TOGA s.r.o. zasílala obchodní nabídky formou e-mailových zpráv. 

Prohlašuji, že veškeré své osobní údaje sděluji společnosti Galerie TOGA s.r.o. dobrovolně a že tyto jsou 
pravdivé. 


