Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z czeską ustawą nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami.
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przed wyrażeniem
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych! Przekazując spółce swoje dane osobowe w celach marketingowych, potwierdzacie
państwo, że zapoznaliście się z treścią niniejszego dokumentu.
Przekazując swoje dane osobowe spółce PEMON trade s.r.o., z siedzibą w Velký Týnec, Leopolda Prečana 600, kod pocztowy 783 72,
Republika Czeska, NR IDENT.: 08764468, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Ostrawie, dział C,
wpis 81570 (dalej tylko „Spółka”) w celach marketingowych wyrażacie państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
zakresie, w celach i na warunkach określonych poniżej.
Zakres zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych
Imię i nazwisko, tytuł, adres, data urodzenia, obywatelstwo, numer dowodu osobistego, numer telefonu i e-mail (dalej tylko „Dane”).
Osoby, którym dane mogą zostać ujawnione
Dane mogą być udostępniane pracownikom Spółki.
W przypadku sprzedaży Spółki lub jej części, połączenia lub innego przeniesienia na inny podmiot, Spółka jest uprawniona do
przekazania Danych temu podmiotowi w ramach transakcji. Spółka może również udostępnić część Danych organom władzy publicznej
oraz swoim zewnętrznym profesjonalnym doradcom. Spółka jest również uprawniona do ujawnienia Danych w przypadkach, gdy jest to
bezpośrednio wymagane przepisami prawa lub w sytuacji, gdy taki krok jest niezbędny do realizacji jej praw, podjęcia środków
dotyczących działań niezgodnych z prawem lub ochrony bezpieczeństwa jakichkolwiek osób.
Spółka może gromadzić i przechowywać Dane w różnych formach (np. pisemnej, elektronicznej, ustnej lub innej). Gromadzenie,
przechowywanie i przetwarzanie danych będzie miało miejsce w Republice Czeskiej.
Cel gromadzenia i przetwarzania danych
Dane będą wykorzystywane do celów marketingowych.
Obowiązywanie zgody
Zgoda jest udzielana na okres 10 lat od momentu jej udzielenia.
Zebrane dane Spółka zniszczy niezwłocznie po ustaniu celu ich gromadzenia i przetwarzania, chyba że jest prawnie zobowiązana lub
upoważniona do dłuższego przechowywania danych.
Zgodę możecie państwo cofnąć pisemnie w dowolnym momencie w okresie jej obowiązywania, ze skutkiem od dnia doręczenia Spółce
cofnięcia zgody.
Dobrowolność
Podanie Danych jest dobrowolne.
Prawa związane z zarządzaniem i przetwarzaniem danych
W odniesieniu do danych gromadzonych i przetwarzanych przez Spółkę lub jakąkolwiek inną osobę, której Spółka przekazuje Dane
zgodnie z prawem i niniejszą zgodą, możecie państwo:
•
zażądać dostępu do swoich Danych, tzn. żądać przekazania informacji o zakresie gromadzonych Danych, celu ich gromadzenia
i przetwarzania, charakterze ich przetwarzania oraz specyfikacji osób fizycznych i prawnych, którym Dane mogą być
udostępniane lub im przekazywane;
•
zażądać sprostowania nieścisłości związanych z swymi Danymi;
•
jeżeli Spółka lub inna osoba, której Spółka przekaże Dane, przetwarza państwa Dane niezgodnie z prawem, zażądać i otrzymać
wyjaśnienia i poprawienia wszelkich niezgodności z określonymi warunkami, takich jak blokowanie, poprawianie, uzupełnianie
lub zniszczenie niektórych Danych.

W ………………………………………………. dnia: …………………….

………………………………………………………………………………
imię i nazwisko, podpis

Dane kontaktowe
Adres najmu:
Horní Mísečky 437/M16, 51238 Vítkovice, GPS: 50°44'08.4"N, 15°34'10.4"E
Siedziba spółki:
PEMON trade s.r.o., Leopolda Prečana 600, 78372 Velký Týnec
e-mail: info@apartmanhm.cz
tel.: +420 775 863 382, +420 777 439 854

