
Ukázky webových formulářů 

a jejich textace  



Minimum 

 ke sběru 

 kontaktů

Pro zasílání obchodních sdělení potřebujete souhlas.  

Jeden informovaný souhlas slouží vždy k jednomu účelu. 

(Tedy v tomto případě zasílání obchodních sdělení.) 

Pokud máte více účelů, musí být souhlas ke každému z nich oddělitelný. 

Jeden účel = nepotřebuji checkbox. Více účelů = checkbox pro další účely.

U webového formuláře plníte informační povinnost, 
ze které by mělo být jasné: kdo je zpracovatel, jaké osobní údaje budete 

zpracovávat, proč a jak dlouho, jaké má subjekt údajů práva, 

jak může svůj souhlas odvolat. 

Informační povinnost můžete rozdělit do dvou vrstev. 

To nejdůležitější mít hned u webového formuláře a odkazovat 

na kompletní zásady zpracování osobních údajů. 

Můžete mluvit lidsky - ne právnicky. GDPR oceňuje srozumitelnost. 

Důležité je, aby uživatelé pochopili a věděli, co se bude dít. 

Po každém vyplnění formuláře následuje odeslání 
double opt-inové kampaně. Teprve po jejím prokliknutí máte prokazatelný 

souhlas. 



Newsletter

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) budeme (SmartSelling a.s.) zpracovávat pouze 

za účelem zasílání newsletterů se zajímavým obsahem z oblasti e-mail marketingu 

v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se 

zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím 

odhlašovacího odkazu v každé kampani.  

1x14 dní vám pošleme novinky z našeho blogu a maximálně 1x měsíčně se můžete těšit 

na nabídku vzdělávání nebo našich služeb od SmartSelling a.s. V každém e-mailu se 

můžete odhlásit. Seznamte se s našimi zásadami zpracování osobních údajů, ať víte, jak 

vaše data chráníme. Najdete je ZDE >>

NEBO



Ebook 

zdarma



Ebook 

zdarma



Přihlášení 

 na webinář 





Takto budeme k webovým formulářům přistupovat my. 

 Jsme rádi, že vám můžeme být inspirací. 

Za jakým účelem (záměrem) chcete kontakty sbírat vy, 

však víte právě vy. 

Proto nemůžeme a nepřebíráme zodpovědnost 

 za textaci formulářů na vašich stránkách, 

 kterou budete plnit informační povinnost. 

Pokud si nebudete jistí, 
můžete nás kontaktovat 

 na gdpr@smartemailing.cz.


