
Souhlas a poučení při zpracování dat a osobních údajů:  
 
Tímto uděluji souhlas v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 se zpracováním 
mých osobních údajů společností PERFECT NETWORK , INC. CA 91302, se sídlem 26565 West 
Agoura Road Suite 200, Calabasas CA 91302, Kalifornie, Spojené státy americké, IČ (California 
Corporate Number) 342051, (dále jako „Správce“) a souhlasím s tím, aby moje osobní údaje byly 
zpracovávány pro účely mojí registrace a účasti v programu MY TREES, www.mytrees.global a 
dále pro účely jakékoliv soutěže, kterou Správce v programu MY TREES vyhlásí a do které se řádně 
přihlásím, příp. splním jiné podmínky zakládající mou účast v soutěži a souhlasím s jejich dalším 
použitím nezbytným pro zajištění a splnění účelu soutěže. Zpracovávanými údaji pro uvedený účel jsou 
moje e-mailová adresa, jméno, příjmení, telefonní číslo, pohlaví, adresa bydliště, údaje bankovního 
spojení včetně čísla účtu.  
 
Souhlasím s tím, že Správce bude zpracovávat moje osobní údaje pro výše uvedené účely po dobu 
trvání mé účasti v programu MY TREES a dále po dobu vypořádání vzájemných práv a povinností 
plynoucích z tohoto vztahu. Prohlašuji, že jsem byl/a poučen o svých právech dle příslušných právních 
předpisů, včetně práva na přístup k osobním údajům a právu na opravu nesprávných či neaktuálních 
osobních údajů.  
 
Dále beru na vědomí a souhlasím s tím, že moje osobní údaje mohou být předány Správcem v rámci 
programu MY TREES  dalším registrovaným členům MY TREES, a to za účelem obchodních sdělení, 
tzv. uvítacích hovorů týkajících se výlučně programu MY TREES (moje telefonní číslo).  
Správce nepředává moje osobní údaje dalším subjektům mimo předání, k němuž jsem poskytl svůj 
výslovný souhlas. K mým osobním údajům mohou získat přístup a zpracovávat je další subjekty, které 
poskytují Správci služby v rámci výkonu jeho činnosti a které Správce smluvně zavázal k dodržování 
zásad a povinností k zajištění ochrany osobních údajů.  
 
Mnou poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a jsou plně zabezpečeny proti zneužití pomocí 
organizačních a technických postupů a opatření Správce. S ohledem na sídlo Správce mohou být moje 
osobní údaje předávány do třetí země – Spojených států amerických. Spojené státy americké poskytují 
podle čl. 4 odst. (136) PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 
2016 odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.  
 
Moje osobní údaje jsou Správcem zpracovávány manuálně. 
 
Můj souhlas se zpracováním osobních údajů je dán svobodně, vědomě, informovaně a je udělen pro 
výše uvedené účely.  
 
Na základě mé žádosti je Správce povinen vydat mi potvrzení, že zpracování poskytnutých osobních 
údajů probíhá pro uvedený účel, sdělit jakým třetím subjektům mé osobní údaje předává a jaká je 
doba jejich uchování; pokud budu mít za to, že Správce zpracovává mé osobní údaje protiprávně, 
můžu žádat od Správce vysvětlení a nápravu včetně, nikoliv však výhradně, doplnění, opravy, omezení 
zpracování nebo likvidace mých osobních údajů. Jsem si vědom/a toho, že u Správce můžu kdykoliv 
podat námitku proti zpracování osobních údajů a stížnost k dozorovému úřadu.  
 
E-mailová adresa Správce pro uplatnění výše uvedených práv je: info@mytrees.global. 
 
Udělený souhlas může být kdykoliv odvolán zasláním písemné žádosti na adresu PERFECT NETWORK, 
Inc., odštěpný závod Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 nebo na jeho výše uvedenou e-
mailovou adresu. V případě odvolání souhlasu se nemohu již dále účastnit programu MY TREES, 
nebudu moci požívat práv z toho plynoucích a budu z tohoto programu vyřazen. 
 
 


