
Prohlášení o zpracování osobních údajů pro účely digitální dárkové karty pro 
Atrium Flora  

Prohlašuji tímto, že jsem byl/a řádně informován/a: 

1. O zpracování mých osobních údajů uvedených níže, které jsem poskytl/a společnosti DiPocket UAB 
jako instituci elektronických peněz, autorizované a regulované Litevskou národní bankou a podnikající 
na základě povolení k  činnosti instituce elektronických peněz (číslo povolení 75), vydaného v Litvě a 
pasportizovaného v celé Evropské unii v souladu se směrnicí 2009/110/ES Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 16. září  2009, dále zkráceně jen společnost „DiPocket”, jednající v postavení správce 
osobních údajů ve smyslu článku 4, odstavce 7 nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) („GDPR”). 

1.1. Osobní údaje týkající se mé totožnosti -  
V případě kupujícího: jméno a příjmení; datum narození; země trvalého bydliště; státní občanství; e-mailová 
adresa a e-mail držitele karty, na který bude zaslán e-mail s tokenem; údaje o platbě; 
V případě držitele karty: jméno a příjmení; datum narození; země trvalého bydliště; státní občanství; telefon; e-
mail (který poskytl kupující při nákupu karty). 
1.2. Účely zpracování – podání žádosti o vydání digitální dárkové karty pro Atrium Flora a založení 

předsmluvního vztahu a uzavření smlouvy se společností DiPocket; poskytování služeb prostřednictvím 
digitální dárkové karty pro Atrium Flora, resp. plnění a správa mých smluv se společností DiPocket, 
včetně kontaktování mé osoby prostřednictvím libovolného komunikačního kanálu. Společnost 
DiPocket může osobní údaje využívat pro plnění smluvních ustanovení, dodržování požadavků platné 
legislativy atd. 

2. O tom, že právní základ zpracování mých osobních údajů podle bodu 1.1 pro účely uvedené v bodě 
1.2 výše je článek 6, odstavec 1, písmeno b) nařízení GDPR - zpracování je nutné pro realizaci smlouvy, 
jíž je subjekt údajů smluvní stranou, nebo pro učinění potřebných kroků na žádost subjektu údajů před 
uzavřením smlouvy.  

3. O tom, že moje osobní údaje, včetně údajů podle bodu 1.1 výše, mohou být zpracovávány společností 
DiPocket nebo třetí stranou jednající jménem společnosti DiPocket, pro účely a ze zákonných důvodů, 
jak jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, s nimiž jsem vyjádřil/a svůj souhlas tím, že jsem 
použil/a Kartu a Služby podle definice ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti DiPocket a 
podle Podmínek používání předplacené digitální dárkové karty pro Atrium Flora společnosti DiPocket. 

Zásady ochrany osobních údajů společnosti DiPocket lze nalézt na adrese https://dipocket.org/privacy.  

4. Dále beru na vědomí, že všechny ostatní otázky týkající se mých osobních údajů, včetně údajů podle 
bodu 1.1 výše, které nejsou výslovně uvedeny v tomto prohlášení, se řídí Zásadami ochrany osobních 
údajů. 

https://dipocket.org/privacy

