Pravidla zpracování osobních údajů pro marketingové účely
Tímto Vás informujeme, že zaškrtnutím políčka souhlasu se zpracováním osobních údajů pro
marketingové účely dobrovolně souhlasíte se:
1. Zpracováním, shromažďováním a uchováváním Vašich osobních údajů v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
o ochraně osobních údajů“), majitelem internetového obchodu e50style.cz, společností Marketing
Investment Group Czech s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká
republika, IČ: 02642786, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 221879 (dále jen „společnost”), a dále pak společností Marketing Investment Group S.A., se
sídlem Kraków (31-871), os. Dywizjonu 303 Paw. 1, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního
registru vedeném Oblastním soudem pro Krakow – Srodmiescie v Krakově, XI Obchodní oddělení
Národního soudního registru, pod KRS číslem: 0000521685, NIP: PL6751187580, REGON: 351469736,
a/nebo subjektem nebo osobou pověřenou společností v souladu s § 6 zákona o ochraně osobních
údajů, a prohlašujete, že Vaše osobní údaje byly poskytnuty dobrovolně, a že všechny osobní údaje
jsou pravdivé, úplné a správné;
2. Zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, v platném znění, pocházejících od společnosti na tuto e-mailovou adresu,
zejména pak zasílání newsletteru a zprávy SMS.
Dovolujeme si Vás informovat, že máte právo neomezeného přístupu ke svým osobním údajům, právo
na jejich opravu, aktualizace a doplnění, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, zejména právo
na vysvětlení ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů a odstranění závadného stavu. Máte
právo na dočasné nebo trvalé zastavení zpracovávání osobních údajů nebo jejich odstranění, a to
formou písemného vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů (e-mailem nebo písemně na
adresu naší společnosti). Pro jejich odstranění stačí také kliknout na odkaz přiložený v každé zprávě,
kterou od nás obdržíte.
Prohlašujeme, že veškeré Vaše osobní údaje jsou důvěrné a budou použity v rámci speciálních
marketingových akcí, zejména pak pro zasílání obchodních sdělení, a po tuto dobu budou také
zpracovávány a uchovávány. Postupujeme tak, aby nedošlo k újmě na Vašich právech, zejména na
právu na zachování lidské důstojnosti, a dbáme na ochranu před neoprávněným zasahováním do
Vašeho soukromého a osobního života.
Ujišťujeme vás, že Vaše osobní údaje budou v naší databázi v bezpečí. Tyto informace neposkytneme
ani nezveřejníme třetím osobám, pokud nás k tomu nezavazují obecně platné právní předpisy.
Tento souhlas může být kdykoliv odvolán.
S pozdravem
tým e50style.cz

