Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Yam
Yam Prague s.r.o., se sídlem Vodičkova 1935/38, 110 00 Praha 1, IČO 02006456, sp. zn. C
214381 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Yam Yam Prague“) pro účel, kterým je
provozování internetového obchodu s jídlem a s tím související služby (zejména pak
poskytování a rozvoz jídla) a současně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů
prostřednictvím elektronických prostředků.
Souhlasím, že údaje uvedené v tomto formuláři mohou být rovněž zpřístupněny obchodním
společnostem propojeným se společností Yam Yam Prague, jmenovitě:
Central Food Service, s.r.o., IČO 01813714, se sídlem Mařákova 302/8, 160 00 Praha 6, sp.
zn. C 212062 vedená u Městského soudu v Praze,
E-Aggregator s.r.o., IČO 24254398, se sídlem Praha 6 - Nebušice, Na Malé Šárce 801, PSČ
164 00, sp. zn. C 197771 vedená u Městského soudu v Praze,
Yam Yam Delicates s.r.o., IČO 24851574, se sídlem Branická 416/237, Krč, 140 00 Praha 4,
sp. zn. C 201649 vedená u Městského soudu v Praze,
a to pro téže účely jako je souhlas poskytnut společnosti Yam Yam Prague.
Společnost Yam Yam Prague zpracuje osobní údaje subjektů pouze v rozsahu nezbytném pro
účely výše zmíněné, přičemž odstraní osobní údaje z příslušných systémů, jakmile již
nebudou třeba k dalšímu zpracování. Bude vynaloženo veškeré důvodné úsilí, aby nebyly
zveřejněny žádné osobní údaje a soukromé informace subjektů. Sumarizované údaje z tohoto
formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.
Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené ve výše uvedeném formuláři, a to po
dobu 5 (pěti) let ode dne jejich poskytnutí.
Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), zejména toho,
že odmítnutí souhlasu nebude mít pro mě jakýchkoli negativních důsledků, a že pokud bych
zjistil/a či se domníval/a, že Yam Yam Prague provádí zpracování mých osobních údajů
v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem, mám
právo žádat Yam Yam Prague o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Yam Yam Prague odstranil
takto vzniklý stav. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a,
všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

