SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O SPRÁVCI

Kateřina Rajdusová
IČO: 05596891
se sídlem Sokolská třída 2657/3, Ostrava, 70200, dále jako "Správce"

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje klienta budou správcem zpracovávány výhradně za následujícím účelem:
pro vnitřní potřebu správce (vedení a evidence seznamu klientů, kontaktování pro potvrzení nebo
zrušení konaných akcí); pro marketingové a informační účely správce (zasílání propagačních,
informačních a akčních sdělení)

SOUHLAS KLIENTA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klient dobrovolně poskytuje správci všechny osobní údaje (tak jak je vyplnil při registraci na webu
www.poznejmese.com), kdy souhlasí s tím, aby byly tyto osobní údaje správcem zpracovávány za
účelem specifikovaným v bodě 2 tohoto dokumentu.

Klient prohlašuje, že všechny osobní údaje, které poskytuje zpracovateli, jsou úplné, přesné a
pravdivé a že je oprávněn tyto údaje poskytnout.

Klient výslovně souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly správcem poskytnuty správci za účelem
zasílání marketingových a informačních sdělení, kdy souhlasí, aby mu tato sdělení byla zasílána

prostřednictvím emailové adresy nebo SMS zprávy na kontaktní údaje uvedené při registraci na
webu.

Osobní údaje klienta budou správcem zpracovávány po dobu 10 let.

PRÁVA KLIENTA

Klient je oprávněn udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemnou
žádostí zaslanou do sídla správce (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním).

Klient má dále právo požadovat od správce:
potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány (tzv. právo být
informován);na přístup ke svým osobním údajům a jejich poskytnutí ve strukturovaném a strojově
čitelném formátu (tzv. právo na přístup a právo přenositelnosti);provedení opravy nepřesných či
neúplných údajů, které se ho týkají (tzv. právo na opravu);vymazání svých osobních údajů, pokud již
pominul účel jejich zpracování a/nebo pokud odvolal udělený souhlas a pro zpracování těchto údajů
neexistuje žádný další právní důvod (tzv. právo být zapomenut);omezení zpracování svých osobních
údajů ze zákonných důvodů (tzv. právo na omezení zpracování).

V případě, že se klient domnívá, že byla porušena jeho práva na ochranu osobních údajů, je oprávněn
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

POVINNOSTI SPRÁVCE

Správce prohlašuje, že osobní údaje poskytované klientem jsou zpracovávány pouze v rozsahu a za
účelem vyjádřeným v tomto souhlasu, kdy tyto údaje jsou zpracovávány ručně a na jejich základě
nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.

Správce prohlašuje, že on sám i všechny subjekty, které zpracovávají osobních údajů klienta, mají
zavedena dostatečná technická a organizační opatření, která zajišťují soulad zpracování osobních
údajů a platnou legislativou.

Vyjma správce je do procesu zpracování osobních údajů zapojena společnost YesDesign
(provozovatel webových stránek), která není oprávněna tyto osobní údaje dále šířit.

Jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů je správce bez zbytečného odkladu povinen ohlásit
Úřadu pro ochranu osobních údajů.

