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SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 
 

Souhlasíte s tím, aby společnost D.A.S. Rechtsschutz AG, se sídlem ve Vídni, obchodní adresa Hernalser 

Gürtel 17, A-1170 Vídeň, Rakousko, číslo zápisu v obchodním rejstříku u Obchodního soudu ve Vídni: FN 

53574 k, provozující pojišťovací činnost v České republice prostřednictvím pobočky (organizační složka) 

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, IČO: 03450872, se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 

Praha 4, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76832 (dále jen „D.A.S.“) zpracovávala Vaše 

osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení dle níže uvedených podmínek. 

V jakém rozsahu budou Vaše osobní údaje D.A.S. zpracovávány 
D.A.S. bude zpracovávat osobní údaje, které nám sami poskytnete v souvislosti s přihlášením se k odběru 

obchodních sdělení, právních novinek a dále informace týkající se uskutečněné rozesílky. 

D.A.S. bude zpracovávat zejména Váš e-mail, Vaše telefonní číslo, datum přihlášení se k newsletteru, datum 

potvrzení přihlášení se k newsletteru a případně potvrzovací IP adresu. Pokud se odhlásíte z odběru našich 

obchodních sdělení, budeme evidovat též datum takového odhlášení. 

K jakému účelu budou Vaše osobní údaje zpracovávány  
D.A.S. bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu formou zasílání obchodních 

sdělení týkajících se D.A.S. provozovaných či spravovaných produktů a služeb.  

Právní základ zpracování 
Právním základem zpracování je Váš souhlas. Pokud se odhlásíte z odběru našich obchodních sdělení, 

budeme Vaše údaje dále zpracovávat za účelem ochrany našich zájmů (D.A.S. musí prokázat oprávněnost 

dříve zaslaných obchodních sdělení) a pro plnění naší právní povinnosti (marketingově neoslovovat osoby, 

které se odhlásily z rozesílky našich obchodních sdělení). 

Jak dlouho uchováváme Vaše údaje 
Váš souhlas je udělen do doby jeho odvolání. 

Jak, kdy a kde můžete Váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat 
Váš souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zejména prostřednictvím odkazu umístěného v každém 

e-mailovém obchodním sdělení. Případně nám můžete napsat na e-mail: info@das.cz.  

Jakým způsobem nás můžete kontaktovat 
V případě dotazů či podnětů týkajících se prováděného zpracování osobních údajů se prosím obracejte 

na pověřence pro ochranu osobních údajů působícího u D.A.S., a to prostřednictvím e-mailu 

poverenec@das.cz.  

Informace o zpracování osobních údajů 
Další informace o zpracování osobních údajů naleznete ZDE. 
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