Souhl as se zpr acov ání m osobních údajů
Vyplněním údajů této aplikace udělujete v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním
Vašich osobních údajů v rozsahu Vámi vyplněných osobních údajů, zejména Vašeho jména, příjmení, adresy
bydliště, emailové adresy (dále jen „Osobní údaje“), společnosti Tesco Franchise Stores ČR a.s., IČO: 276
25 761, se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, jako správci Osobních údajů (dále jen
„Správce“).
Účelem zpracování Osobních údajů je poskytnout Vám komplexní informace o produktech a službách, které
Správce, případně zpracovatelé, nebo třetí subjekty, poskytují prostřednictvím zasílání informací, nabídek,
nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech, anketách, spotřebitelských či jiných loterií apod.,
a to i elektronickými prostředky (zejména e-mailem).
Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně, a to na dobu sedmi let od okamžiku jeho
udělení.
Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli a dalšími příjemci za
použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování. Aktuální seznam zpracovatelů a dalších
příjemců, kterým mohou být Osobní údaje zpřístupněny, naleznete zde:
El TORO.cz s.r.o., se sídlem na adrese Praha – Horní Počernice, Podůlší 1540/12, PSČ 193 00, IČO: 242
99 481
Správce prohlašuje, že Osobní údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto
souhlasu.
Pokud si nepřejete, abychom Osobní údaje zpracovávali pro výše uvedený účel, klikněte na odkaz pro
zrušení registrace, který naleznete v e-mailu zasílaném při potvrzení registrace a nadále je tento odkaz
součástí každého obdrženého elektronického newsletteru, v rámci kterého je zasílán akční leták.
Poučení o Vašich právech:
(1)

Požádáte-li Správce o informaci ohledně zpracování Osobních údajů, Správce je povinen Vám
takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
a. účelu zpracování Osobních údajů;
b. Osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o
jejich zdroji;
c. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže
jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do
Vašeho práva a oprávněných zájmů; a
d. příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.

(2)

Máte rovněž právo:
a. na přístup k Osobním údajům;
b. požadovat opravu Osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a
c. kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným Správci.

(3)

Pokud se domníváte, že Správce, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování Osobních údajů v
rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména
jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
a. požádat Správce, zpracovatele či dalšího příjemce o vysvětlení;
b. požádat, aby Správce, zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; nebo
c. se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

