Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání
marketingových sdělení
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 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 - General Data Protection Regulation
(dále jen „GDPR) poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Dentamechanik s. r. o. se sídlem U
pily 581, České Budějovice, 370 01, IČO: 26044331, zapsaná u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 10946 (dále jen „správce údajů“) zpracovávala Vaše osobní údaje
dle dále uvedených podmínek.
Rozsah zpracování
Správce údajů bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti
s marketingovými aktivitami, konkrétně e-mailová nebo tištěná sdělení.
Účel a zákonný důvod zpracování osobních údajů
Právním základem je tento Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu
(zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst.
2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k
objednávce zboží.
Doba uchování údajů
Správce údajů bude Vaše osobní údaje zpracovávat do odvolání vašeho souhlasu. V případě vašeho
odvolání souhlasu je správce údajů vymaže.
Zabezpečení osobních údajů
Správce osobních údajů prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k
zabezpečení osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.
Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR


právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18
GDPR



právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR



právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR



právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR



právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adrese nebo e-mailu
správce – gdpr@dentamechanik.cz.
 právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů, dále zda se domníváte,
že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů nebo za neplnění povinností
správce údajů plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů
se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.
Závěrečné ustanovení
Vaše osobní údaje a souhlas poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout.
V případě, že nám Váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení neposkytnete, nehrozí Vám
žádná sankce.
V případě, že nám však souhlas se zasíláním marketingových sdělení neposkytnete, nebudeme Vám
moci zasílat jednotlivá marketingová sdělení (např.akční nabídky, pozvánky na veletrhy, školení
atd.) a další informace týkající se obchodního zaměření správce údajů.
Správce údajů zveřejní podmínky ochrany osobních údajů na svých internetových stránkách
(www.dentamechanik.cz, www.dentamechanik.com ) v platném znění.
Dentamechanik s.r.o.

V Českých Budějovicích dne 1.5.2018

