Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), (dále jen „Souhlas“)
Vyslovením souhlasu prostřednictvím tlačítka souhlasíte s pracováním Vašich osobních údajů
za účelem zasílání newsletteru, marketingových sdělení a zjišťování spokojenosti. Je důležité,
abyste věděli, že při sběru, uchovávání a dalším zpracování Vašich osobních údajů na základě
tohoto souhlasu dochází ke zpracování osobních údajů v tomto rozsahu: jméno, příjmení,
telefonní číslo, e-mailová adresa, doručovací adresa, fakturační adresa, pohlaví, informace o
využívání a objednání služeb či zboží, informace ze žádostí o služby či produkty, záznamy
jednání a jiné interakce mezi Vámi a naší organizací, informace z internetového prohlížeče či
údaje pro plnění našich právních povinností či oprávněných zájmů). Jedná se o údaje, které
získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů či internetu, z průzkumů nebo od spolupracujících
třetích stran.
Účely zpracování těchto osobních údajů v naší organizaci se rozumí: zasílání novinek o
e-shopu a jeho produktech a službách, marketingu a cílení reklamy, osobitějšího přístupu
k zákazníkovi, profilování, předávání třetím stranám. Tento souhlas se týká zpracování Vašich
osobních údajů již dle nové legislativy EU pro zpracování osobních údajů – nařízení (EU)
2016/679 (GDPR).
Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává v platnosti
po dobu využívání služeb či zboží naší organizace a následující 1 rok poté nebo do doby, dokud
jej neodvoláte. V případě, že se mezi námi právní vztah nevznikne, bude Váš souhlas platit 1
rok od jeho udělení. Souhlas můžete odvolat prostřednictvím odkazu v emailu, který vám bude
zaslán a z jehož odběru se budete chtít odhlásit. Případně můžete kontaktovat samotný e-shop
nebo jeho DPO.
Veškeré další potřebné informace související se zpracováním Vašich osobních údajů naleznete
v aktuální verzi Zásad zpracování osobních údajů, dostupné na webových stránkách
protebe.net.
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