INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

DOBROVOLNÝ SOUHLAS
Dovolujeme si Vás tímto ubezpečit, že při shromažďování, zpracovávání a
uchovávání (dále jen zpracování) Vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu
ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení zákona o ochraně
osobních údajů.
Osobní údaje nám nejste povinni poskytnout podle žádného právního předpisu.
Rozhodnete-li se nám osobní data, souhlas s jejich zpracováním a souhlas se
zasíláním obchodních sdělení poskytnout, pak tak činíte dobrovolně.
KDO?
Správcem osobních údajů je: JAD Productions, s.r.o., se sídlem Praha 7,
Bubenská 1, PSČ: 170 00, Česká republika, IČO: 247 44 743, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 170742
JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE?
Jméno, příjmení, e-mailová adrese, věk a pohlaví.
ZA JAKÝM ÚČELEM?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

plnění smlouvy
vedení obchodní a statistické evidence
vyhodnocení cílových skupin
nabízení obchodu a služeb našich a našich obchodních partnerů
poskytování věrnostních výhod

Vždy pouze v rozsahu nezbytném k naplnění uvedených účelů.
JAK?
Manuálně i automatizovaně zaměstnanci Správce, a to i s případným využitím
podpory a systémů třetích osob na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a
za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními
předpisy.
JAK DLOUHO?
Po dobu 5 let ode dne poskytnutí osobních údajů, nedojde-li k odvolání souhlasu
dříve. Jednotlivé osobní údaje budou zlikvidovány, jakmile pomine účel, pro který
byly zpracovávány.
OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Sdělením elektronického kontaktu souhlasíte se zasílám obchodních sdělení
Správce či obchodních partnerů Správce.
VAŠE PRÁVA!
Na Vaši žádost Vám bez zbytečného odkladu poskytneme informaci o tom, jaké
údaje o Vás zpracováváme, kdo je zpracovatelem (liší-li se od správce) a o povaze
automatizovaného zpracování.
Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu
s ochranou Vašeho soukromého života nebo v rozporu se zákonem, můžete:
(i) od nás požadovat vysvětlení, a
(ii) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména provedením opravy nebo
doplněním Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši
žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.
Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, neprodleně odstraníme závadný stav.
Nebude-li Vaší žádosti vyhověno, nebo pokud budete toho názoru, že zpracování
Vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se zákonem, máte právo obrátit se
na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Souhlas se zpracováváním osobních údajů a/nebo se zasíláním obchodních sdělení
jste oprávněni kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným na e-mailovou
adresu: teniskology@jadpro.cz

