Zásady ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) členů věrnostního programu Žabka klub
(dále jen „Žabka klub“) upravují v souladu se Všeobecnými podmínkami členství a principy
věrnostního programu Žabka klub pravidla zpracování údajů zákazníků společnosti Tesco Franchise
Stores ČR s.r.o., Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10, IČ 04621611, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250934 (dále jen „Žabka“) a členů Žabka klubu.
Zpracovávány jsou údaje uvedené v přihlášce do Žabka klubu a údaje související s členstvím v Žabka
klubu, zejména údaje o nákupních zvyklostech a údaje o čerpání výhod Žabka klubu jeho členem
(dále jen „Údaje“).
Údaje jsou poskytovány společnosti Žabka za účelem jejich zařazení do databáze Žabka klubu, účasti
v Žabka klubu, zasílání marketingových nabídek a sdělení týkajících se Žabka klubu anebo zboží a
služeb společnosti Žabka, jejich smluvních partnerů a členů podnikatelského seskupení Tesco. Člen
může být kontaktován jakýmikoliv komunikačními prostředky.
Údaje a souhlas s jejich zpracováním jsou poskytovány dobrovolně a pouze na dobu účasti člena
v Žabka klubu. Poskytnutí úplných a pravdivých údajů požadovaných v přihlášce do Žabka klubu je
podmínkou členství. V případě změny údajů je člen povinen tuto změnu bezodkladně oznámit
společnosti Žabka písemně do sídla společnosti Žabka. Souhlas se zpracováním údajů může být
členem kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu se zpracováním některého z údajů označených
v přihlášce do Žabka klubu jako povinné zaniká členství v Žabka klubu. Údaje jsou zpracovávány
výhradně společností Žabka.
Po dobu účasti v Žabka klubu má člen právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních
údajů, zejména právo žádat společnost Žabka o vysvětlení, odstranění závadného stavu, včetně
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým
podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Člen Žabka klubu může svá práva uplatnit písemnou žádostí na výše uvedenou adresu společnosti
Žabka. Údaje jsou zpracovávány a souhlas s jejich zpracováním je udělován v souladu
s Všeobecnými podmínkami členství a principy věrnostního programu Žabka klubu a v souladu
s právními předpisy.

