Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas společnosti GRAM Olešná, spol.,s.r.o. , se sídlem Horní Krupá
117, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 64256898, DIČ CZ 64256898, vedená ve veřejném
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8441 (dále jen
„Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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)
(dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
-

jméno a příjmení

-

e-mail

-

telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného
souhlasu a je nutné zpracovat za účelem:
•
•
•
•
•

Cílení reklamy na platformách Facebook, Instagram, Google a Seznam (a)
Zasílání obchodních sdělení (b)
Osobní nastavení (preference) včetně nastavení v oblasti marketingu a používání
cookies ze strany Subjektu údajů (c)
Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (d)
Další osobní údaje, které Subjekt údajů Správci poskytl (e)

Údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let u všech výše uvedených účelů kromě
údajů nezbytných pro plnění smlouvy, kdy budou osobní údaje zpracovávány do zániku
závazků ze smlouvy (tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále
zpracovávat - v nezbytném rozsahu k výše vyjmenovaných účelům a, b, c, e.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních
údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo
dopisu na kontaktní údaje společnosti GRAM Olešná, spol.,s.r.o. , se sídlem Horní Krupá
117, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 64256898, DIČ CZ 64256898, vedená ve veřejném
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8441
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce
mohou zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,
které však v současné době společnost nevyužívá.
5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-

vzít souhlas kdykoliv

zpět,

-

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii
těchto údajů,

-

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,

-

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-

na přenositelnost údajů,

-

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
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