
Souhlas s přenosem osobních údajů do třetích zemí 

 

Jméno: 

Adresa: 

Kontaktní údaje: 

 

vůči  

TIENS (Czech Republic) s.r.o. 
Chrudimská 2526/2a 
130 00 Praha 3 
 

§ 1 Účel zpracování osobních údajů: 

pro tyto země: Čína (zpracování), Singapur (server), USA (server) 

Aby bylo možné zajistit úhradu plateb provizí podle smlouvy o zastoupení, musí být shromažďovány, 

přenášeny, a tím zpracovávány tyto údaje: 

Zařazení do struktury: ID a jméno distributora, funkce ve struktuře (ID a jméno sponzora).                      

Údaje o prodejích: jméno a ID distributora,  jeho prodeje. 

Údaje budou předávány těmto společnostem: 

TIENS Group, č. 18 Xinyuan Road, Wuqing Development Zone, Tianjin Hi-Tech Industrial Park,  

Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA (datová centra v 

Singapuru a USA) 

§ 2 Adekvátní rozhodnutí: 

Pro Čínu a Singapur v současné době neexistuje adekvátní rozhodnutí Evropské komise ve smyslu 

č. 45 odst. 1, 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). To znamená, že Evropská 

komise dosud pozitivně nestanovila, že úroveň ochrany osobních údajů v dotčené zemi odpovídá 

ochraně v EU podle GDPR. 

§ 3 vhodné záruky: 

GDPR požaduje takzvané vhodné záruky pro přenos údajů do třetí země, viz čl. 46 odst. 2,3 GDPR. 

Tyto záruky nemusí být pro výše uvedené země k dispozici. Například subdodavatel dosud 

neuplatňuje interní předpisy o ochraně osobních údajů společnosti schválené dohledovým orgánem a 

dohody standardní v EU. 

 

 



§ 4 Možná rizika: 

Možnými riziky, jež pro poradce nelze v současné době v souvislosti s výše uvedenými odstavci 

vyloučit, jsou zejména:  

- Vaše osobní údaje by mohly být případně předány jinému třetímu subjektu nad rámec účelu plnění 

objednávky, např. vaše údaje budou použity k reklamním účelům.  

- Nemusíte být schopni vůči subdodavateli trvale vykonávat nebo prosazovat svá práva na informace.  

- Může být vysoce pravděpodobné, že může dojít ke zpracování nesprávných osobních údajů, protože 

technická a organizační opatření přijatá k ochraně osobních údajů zcela neodpovídají požadavkům 

GDPR, pokud jde o kvantitu i kvalitu. 

§ 5 (Souhlas/odvolání)  

Výslovně souhlasím s přenosem mých osobních údajů uvedených v § 1 do Číny, Singapuru a USA pro 

účely vyrovnání nároků na provizi. Tento souhlas vůči TIENS (Czech Republic) s.r.o., Chrudimská 

2526/2a, 130 00 Praha 3, tel. +420 224 237 601, e-mail : info@tiens.cz, jakožto správci údajů, mohu 

kdykoliv odvolat. Odvolání nebude mít dopad na zákonnost zpracování provedeného na základě 

souhlasu, a to až do odvolání. V takovém případě TIENS (Czech Republic) s.r.o. nemůže plnit smlouvu 

o obchodním zastoupení, a proto neuzavře ani není oprávněna okamžitě vypovědět smlouvu s mou 

osobou. 

 

 

 

Místo, datum         Podpis poradce/kupujícího 

 

 

 

Místo, datum         Podpis hůlkovým písmem 

mailto:info@tiens.cz

