Žádost o vystavení Zákaznické karty
pro fyzické osoby

ADRESA ŽADATELE
Jméno*:
Příjmení*:
Obec*:

PSČ*:

Část obce:
Ulice*:

Č. popisné / orientační*:

/

KONTAKTNÍ ÚDAJE ŽADATELE
Mobilní telefon:

+420

Kontaktní e-mail*:
Datum narození*:
Místo narození — obec*:
Místo narození — stát:

Závazně žádám o vystavení

ks karet pro výše uvedené údaje (maximálně 5 ks karet, 2 ks karet jsou zdarma).

Zákaznická karta České pošty bude odeslána do 10ti pracovních dní od přijetí této vyplněné Žádosti. Pokud žadatel požaduje
Zákaznickou kartu České pošty vydat expresně, bude mu odeslána zpravidla následující pracovní den po přijetí Žádosti.
Požaduji vydat karty expresně (zpoplatněná služba).
Svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování věrnostního programu Zákaznické karty České pošty a za účelem
zasílání obchodních sdělení za podmínek uvedených na zadní straně žádosti. Dále prohlašuji, že veškeré poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé
a že jsem oprávněn k užívání sdělené e-mailové adresy a telefonního kontaktu.

V

dne
Podpis:

* povinné údaje k vyplnění

tisk formuláře

uložit formulář

•

Vystavení prvních 2 ks Zákaznických karet je zdarma. Každá další Zákaznická karta je zpoplatněna dle platných Poštovních podmínek České pošty, s.p. – Ceník (dále
jen „Ceník“). Ceny za expresní vydání jsou uvedeny v Ceníku. Maximální počet Zákaznických karet pro jednoho odběratele je 5 ks.

•

Česká pošta, s.p., doručí Zákaznickou kartu jako Doporučené psaní do vlastních rukou výhradně jen adresáta. Pokud si objednáte tři a více Zákaznických karet, bude
vybírána dobírková částka dle Ceníku. Společně se Zákaznickou kartou bude odeslán i Bezpečnostní kód. Tento kód je nutný k identifikaci při změně kontaktních
údajů, případně při blokaci Zákaznické karty.

•

Zákaznický program „Zákaznická karta České pošty“, vydání a užívání Zákaznické karty a práva a povinnosti držitele Zákaznické karty se řídí Obchodními
podmínkami Zákaznické karty České pošty dostupnými na www.zakaznicka-karta.cz. Tyto Obchodní podmínky budou součástí zásilky se Zákaznickou kartou.
Souhlas s Obchodními podmínkami je projeven prvním použitím Zákaznické karty.
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PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLASY
Článek 1
OBECNÁ USTANOVENÍ
Odevzdáním vyplněné a podepsané Žádosti o vystavení osobní Zákaznické karty České pošty (dále jen „žádost“) dochází ke shromažďování
osobních údajů žadatele v rozsahu uvedeném v žádosti (tzn. jméno, příjmení, adresa, telefon, e–mail, datum narození, místo a stát narození
(dále jen „osobní údaje“)) pro jejich zpracování Českou poštou, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, 225 99, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565 (dále jen „ČP“) jakožto správcem osobních údajů, ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ke shromažďování a zpracování osobních údajů dochází za účelem využívání výhod
spočívajících mimo jiné v elektronickém ovládání poštovních služeb, a to v rámci věrnostního programu osobní Zákaznické karty ČP žadatelem,
v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dále za účelem zasílání nabídky obchodu a služeb České pošty
ve smyslu ust. § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. a obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti
žadateli, přičemž se jedná o nabídku obchodu a služeb a o obchodní sdělení České pošty a jejích smluvních partnerů, a to za předpokládaného
udělení souhlasu žadatelem dle Článku 2 těchto Podmínek. Osobní údaje žadatele uvedené v žádosti budou ČP jako správcem osobních údajů
zpracovávány za následujících podmínek.
a)

Osobní údaje žadatele budou zpracovávány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty ČP v žádosti a po dobu
využívání Zákaznického programu „Zákaznická karta České pošty“ žadatelem v souladu s Obchodními podmínkami dostupnými na
www.zakaznicka-karta.cz. Poskytnutí osobních údajů žadatelem je dobrovolné.
b) ČP přijala veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k nahodilému či neoprávněnému přístupu ke shromážděným osobním údajům
žadatelů a byly splněny veškeré podmínky pro zpracování stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
c) Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců správce osobních údajů, kterým je ČP, a dále prostřednictvím
třetích osob (zpracovatelů) na základě smluv o zpracování osobních údajů nebo jim obdobných za podmínek zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů. Dále mohou být osobní údaje žadatele zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem.
Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou.
d) Osobní údaje žadatele budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě.
e) Žadatel má právo přístupu ke svým osobním údajům; na základě písemné žádosti je ČP jako správce osobních údajů jednou
za kalendářní rok povinna bezplatně poskytnout žadateli informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, jinak kdykoli
za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytně nutné k poskytnutí takové informace.
f) Žadatel, který zjistí nebo se domnívá, že ČP jako správce osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu
s ochranou soukromého a osobního života žadatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem
na účel jejich zpracování, může požádat ČP jako správce osobních údajů o vysvětlení a požadovat, je-li požadavek žadatele shledán
ČP jako správcem osobních údajů jako oprávněný, aby byl odstraněn takto vzniklý stav (a to zejména blokováním, provedením opravy,
doplněním nebo likvidaci osobních údajů).

Článek 2
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY ZASÍLÁNÍ PÍSEMNÝCH OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Žadatel podpisem žádosti uděluje ČP jako správci osobních údajů souhlas k tomu, aby ČP zpracovávala, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, přesné osobní údaje žadatele uvedené v žádosti, a to za účelem zasílání obchodních sdělení ČP a veškerých smluvních partnerů ČP žadateli. Tento souhlas uděluje žadatel na dobu do odvolání jeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.
Článek 3
SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM ELEKTRONICKÝCH OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Podpisem žádosti žadatel souhlasí s využitím jeho údajů uvedených v žádosti, a to pro zasílání obchodních sdělení ČP a smluvních partnerů
ČP ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Žadatel může svůj souhlas se zasíláním obchodních
sdělení kdykoli odvolat blokací všech svých Zákaznických karet na kterékoli poště nebo na lince Centra zákaznických karet 840 111 224.
Článek 4
DOZOROVÝ ORGÁN PRO ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dozorovým orgánem pro zasílání obchodních sdělení a zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.

