
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání 

marketingových kampaní a zákaznických průzkumů společnosti 

Plzeňský Prazdroj, a.s. 

 

Souhlasím s tím, aby společnost Drink Point spol. s r.o., sídlem Na 

Bertramce 256, 365 25 Olomouc, IČO: 112233, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 123 (dále jen 

„Drink Point“). 

 

zpracovávala mé osobní údaje, které uvádím ve formuláři zákaznického 

průzkumu/zákaznické zpětné vazby, a to v rozsahu: 

 

e-mailová adresa, logy a eventy (data o Vašich přístupech a Vaší aktivitě v 
online obchodu Drink Point dostupném na adrese www.drink.cz) sledování 

Vaší historie nákupů a nákupních preferencí a spojování těchto údajů s 
dalšími osobními údaji, které jste nám poskytl/a, nebo které jsme získali z 

veřejně dostupných zdrojů za účelem zákaznických analýz a průzkumů a 
dále kontaktování za účelem marketingu ze strany Plzeňského Prazdroje, 

a.s.; nabídek zboží a služeb a dalších obchodních sdělení prostřednictvím 
reklamních a marketingových kampaní. 

 
Kanály, které pro reklamní a marketingové kampaně dle tohoto souhlasu 

používáme zahrnují: 

(i) e-mail 
(ii) SMS 

(iii) telefon 
(iv) pošta 

(v) push notifikace 
 

Tento souhlas se uděluje maximálně na dobu 1 roku ode dne jeho udělení. 
Udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů je dobrovolné. Tento 

souhlas lze kdykoliv odvolat (s účinkem do budoucna), oznámením 
společnosti Drink Point v jakékoli podobě. Takové oznámení v jakékoli 

podobě lze uskutečnit např. prostřednictvím e-mailu na info@drinkpoint.cz. 
Pamatujte však prosím, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost 

zpracování na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním.  
 

V případech, kdy tento souhlas se zpracováním osobních údajů není udělen 

nebo byl odvolán, nemá tato skutečnost žádný negativní účinek či dopad 
na poskytování služeb společnosti Drink Point. V případě dotazů ve vztahu 

k tomuto souhlasu nebo ke zpracování osobních údajů společností Drink 
Point obecně se prosím neváhejte obrátit na naši společnost 

prostřednictvím e-mailu: info@drinkpoint.cz.  
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Více informací o zpracování osobních údajů naší společností se můžete 
dozvědět z dokumentu “Informace o zpracování osobních údajů”, 

dostupného na tomto odkazu. 
 

Tímto potvrzuji, že výše uvedený souhlas uděluji na základě svobodného a 
informovaného rozhodnutí 

 
 


