
Poučení o zpracování osobních údajů 

 

Společnost AmRest s.r.o. při zpracování osobních údajů využívá, jako příjemce osobních údajů, následující 

společnosti: 

▪ Společnosti zajišťující rozvoz objednaného zboží v jednotlivých oblastech;   

 

▪ 3e Kolczyński, Liżewski, Gędziorowski, Rostocki Spółka Jawna, se sídlem na ul. Podbipięty 51, 02-732 

Varšava, Polská republika, která zajišťuje správu informačních systémů potřebných pro provoz služby 

Pizza Hut Rozvoz; 

 

▪ PayU SA, se sídlem v Poznani (60-166), ul. Grunwaldzka 182, Polská republika, která v některých 

případech zajišťuje platby za objednané zboží; 

 

▪ DARK SIDE a.s., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 241 94 409, která 

zajišťuje zasílání marketingových sdělení a správu webových stránek; 

 

▪ Conectart s.r.o., se sídlem K Žižkovu 851/4, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ 24728055, která zajišťuje 

provoz call centra; 

 

▪ Benhauer spolka z ograniczoena odpowiedziaelnoscia, se sídlem ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Krakow, 

Polská republika, která zajišťuje zasílání marketingových sdělení; 

 

▪ Decoy Agencja Reklamowa, se sídlem ul. Prusa 1/43, 50-319 Wroclaw, Polská republika, která zajišťuje 

zasílání marketingových sdělení. 

Příjemci osobních údajů mají přístup k Vašim osobním údajům vždy jen v rozsahu potřebném pro jejich činnost. 

Po uplynutí doby uvedené v textu souhlasu budou Vaše osobní údaje smazány. 

Vaše osobní údaje nebudou předány mimo Evropskou unii.  

Společnost AmRest s.r.o. respektuje Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Máte právo 

odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to zasláním zprávy na níže uvedený e-mail či poštovní 

adresu sídla společnosti AmRest s.r.o. Odvolání Vašeho souhlasu však nebude mít vliv na zpracování Vašich 

osobních údajů do doby, než svůj souhlas odvoláte. 

Dále máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost 

údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu 

Evropské unie. 

Rovněž máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, přičemž pokud tuto námitku 

vznesete, nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány. 

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, bez Vašich osobních údajů však nebudete moci získávat výhody 

spojené s účtem u služby Pizza Hut Rozvoz a/nebo získávat informace o speciálních nabídkách, slevách a 

novinkách. 

Bližší informace o zpracování osobních údajů společností AmRest s.r.o. naleznete na PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ 

WEBOVÝCH STRÁNEK a INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.  

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či podání týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se můžete 

obrátit na společnost AmRest s.r.o. zasláním zprávy na osobniudaje@amrest.eu či v sídle společnosti na adrese 

Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5. Společnost AmRest s.r.o. také jmenovala pověřence pro ochranu 

osobních údajů, společnost TARPAN Legal s.r.o., advokátní kancelář, kterou můžete kontaktovat na 

poverenec@tarpanlegal.com, tel. č. (+ 420) 277 007 055, či na adrese City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 62 

Praha 4. 
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