
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Společnost Week of Life, s.r.o., IČO 290 47 927, se sídlem Pod zatáčkou 1254, 156 00 
Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 162681 
(dále jen „Week of Life“), e-mail: info@weekoflife.com, tel. +420602432057,  která je 
správcem osobních údajů ve smyslu právních předpisů na ochranu osobních údajů (dále jen 
„Správce“), bude v případě Vašeho souhlasu zpracovávat tyto Vaše osobní údaje: 
 

● jméno a příjmení 
 
(dále jako „osobní údaj“ nebo „jméno a příjmení“), a to pouze za účelem: 
 

● zobrazení ve Vašem profilu a u nahraných fotografií a zpřístupnění třetím osobám 
užívajícím web www.weekoflife.com (dále jen „Web“), 

● uložení na Webu, 
 
a po dobu od udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů do odvolání Vašeho 
souhlasu nebo do výmazu/změny ve Vašem uživatelském nastavení profilu. 
 
Souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů můžete Week of Life udělit 
prostřednictvím zaškrtávajícího pole. Pokud tento souhlas Week of Life neudělíte, 
nemůžeme zpracovávat Vaše jméno a příjmení a v takovém případě Vám nebude 
umožněno jej na Webu užívat a musíte si zvolit přezdívku. 
 
Po udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů bude osobní údaj, tj. Vámi 
zadané jméno a příjmení veřejně přístupné všem uživatelům Webu a třetím osobám, které 
nejsou na Webu registrované. 
 
Osobní údaj bude z naší strany zpracováván pouze výše uvedeným způsobem, a v souladu 
s právními předpisy, zejm. Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy týkající se ochrany osobních 
údajů. 
 
Zároveň Vás tímto informujeme o tom, že v souvislosti s ochranou osobních údajů máte 
právo: 
 

● udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to zasláním 
dopisu nebo e-mailové zprávy na kontaktní adresy Správce, jež jsou uvedeny v 
podmínkách použití Webu; 

● požadovat po nás jako Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce 
zpracovává nebo jaký pověřený zpracovatel zpracovává Vaše osobní údaje (dále jen 
„Zpracovávané osobní údaje“); 



● požadovat výmaz Zpracovávaných osobních údajů; 
● na přenositelnost Zpracovávaných osobních údajů; 
● podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů; 
● požadovat přístup ke Zpracovávaným osobním údajům, požadovat jejich opravu, 

anebo omezení zpracování; 
● vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. 

 
Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím tohoto formuláře, a to 
zasláním na email: info@weekoflife.com nebo na adresu Správce.  
 
Vaše žádosti budou vyřízené ve lhůtách a způsobem dle pravidel v Podmínkách použití 
Webu. 
 

https://www.weekoflife.com/storage/site/ZSOU_CZ.pdf





