
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely 
 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v 

souladu s  nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, které vstoupí v účinnost dne 

25. 5. 2018 Vás tímto žádáme o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. 

 

Společnost Kärcher spol. s r.o., IČ 485 35 761, se sídlem Modletice č.p. 141, 251 01, Prům. zóna 

D1, Exit 10 směr Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 19015 (dále jen „Správce“), bude na základě Vámi uděleného souhlasu 

zpracovávat osobní údaje, zahrnující jméno, příjmení, kontaktní údaje (emailovou adresu, 

telefonní číslo), IP adresu, informace o využívání produktů a služeb, informace ze žádostí o 

produkty a služby, informace získané v rámci telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi 

Vámi a námi, informace získané z internetového prohlížeče, a údaje, které bude zpracovávat 

za účelem oprávněných zájmů Správce. 

 

Jedná se o údaje, které Správce získá přímo od Vás či z veřejných zdrojů (např. informace ze 

sociálních sítí, které jsou přímo Vámi zveřejněny), a které bude dále zpracovávat. Osobní 

údaje pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:  

 

a) VIVmail.cz (e-mailingová technologie Targito) 

b) MarketUP s.r.o. (online marketing) 

 

a další zpracovatelé z oblastí e-mail a online marketing. 

 

Výše uvedené osobní údaje jsou poskytnuty Správci k marketingovým a remarketingovým 

účelům, které jsou naplňovány prostřednictvím nabídky produktů a služeb Správce, a to i 

prostřednictvím elektronických kanálů v on-line prostředí, dále reklamním, propagačním a 

marketingovým zpracováním, analyzováním a profilováním, a to i automatickými prostředky 

s cílem přizpůsobit nabídku potřebám zákazníků, zasíláním newsletterů (např. zasílání 

obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky) a zkvalitněním poskytovaných služeb. 

Zároveň v tomto ohledu dochází také k ukládání cookies do Vašeho zařízení. 

 

 

Akceptací tohoto dokumentu udělujete souhlas se zpracováním Vašich výše 

specifikovaných osobních údajů pro marketingové účely Správci. 

 

Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na dosavadní marketingový souhlas, který Správce od Vás 

případně získal již dříve. Souhlas je dobrovolný a je možné jej kdykoliv odvolat, a to formou 

písemné informace na adrese Správce.  

 

Souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Správce, nebo do doby, 

dokud jej neodvoláte. 

Další informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů včetně Vašich práv naleznete 

na webových stránkách Správce www.karcher.cz  

 

 

 

https://www.karcher.cz/cz/nase-sluzby/podpora/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.html

