
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zasielanie
obchodných oznámení na základe písomného súhlasu

Správca osobných údajov a kontaktné údaje

Vaše osobné údaje bude spracúvať spoločnosť CZECH NEWS CENTER a.s., zapísaná v
obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka B 19490, IČ 02346826,
adresa sídla Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (ďalej len „správca“ alebo „my“ )

Kontaktné údaje:
telefón +420 225 977 111
e-mail osobni.udaje@cncenter.cz

Kontaktné údaje poverenca pre ochranu osobných údajov:
Meno a priezvisko Martina Růžičková
telefón +420 225 977 717
e-mail dpo@cncenter.cz

Spracúvané osobné údaje, právny základ a účel spracúvania

Dávate nám možnosť, aby sme Vám zasielali obchodné oznámenia. Na účely tohto dokumentu sa
písomným súhlasom myslí nielen listinná forma Vami udeleného súhlasu, ale aj forma elektronická,
ktorá umožní doloženie udelenia súhlasu (väčšinou v podobe logu - záznamu Vašej aktivity v
podobe udelenia súhlasu).

Za účelom zasielania obchodných oznámení budeme spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám
poskytli v rámci udeleného súhlasu, vrátane všetkých ich aktualizácií vykonaných z Vašej strany.
Tento súhlas je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov. Vami udelený súhlas budeme
archivovať po dobu spracúvania osobných údajov pre zasielanie obchodných oznámení a ďalej štyri
roky po jeho ukončení, a za účelom doloženia, že spracúvanie osobných údajov bolo zákonné.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre zasielanie obchodných oznámení možno kedykoľvek
ukončiť spôsobom uvedeným v každom obchodnom oznámení, prípadne žiadosťou odoslanou na
e- mailovú adresu osobni.udaje@cncenter.cz.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre zasielanie obchodných oznámení nie je povinný, v
prípade, že nám ho nedáte, nebudeme Vám môcť zasielať obchodné oznámenia.

Príjemcovia osobných údajov a miesto spracúvania osobných údajov

K Vašim osobným údajom majú prístup zamestnanci našej spoločnosti, prípadne externí
spracovatelia, ktorí sú poverení konkrétnymi úlohami, viažúcimi sa k účelu spracúvania osobných
údajov.

Vaše osobné údaje nebudeme nikomu odovzdávať.

Vaše osobné údaje budú uchovávané v elektronickej podobe na serveroch umiestnených výlučne v
členských štátoch Európskej únie. Originál prípadnej listinnej podoby písomného súhlasu bude
uchovávaný tiež v zodpovedajúcom rozsahu v listinnej forme, a to v našom sídle alebo v nami
určenom skladovacom zariadení.
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Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracúvať pre zasielanie obchodných oznámení bez časového
obmedzenia, a to do odvolania Vášho súhlasu.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Máte právo kedykoľvek požadovať prístup k vašim údajom - to znamená, že Vám na základe Vašej
žiadosti poskytneme informáciu o tom, aké Vaše osobné údaje spracúvame, za akým účelom, z
akého zdroja boli tieto osobné údaje získané a po akú dobu budú spracúvané.

Máte právo kedykoľvek požadovať opravu nepresných osobných údajov, prípadne ich doplnenie, ak
sú tieto neúplné. Máte tiež právo požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné
na účel, na ktorý boli pôvodne zhromaždené, alebo ktoré už nie je správca oprávnený využívať z
iných dôvodov (napr. boli spracúvané neoprávnene, ich vymazanie ukladá zákon atď.).

Ďalej máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich údajov na účely priameho
marketingu (zasielanie obchodných oznámení). Ak tak urobíte, nebudú Vaše osobné údaje na tento
účel použité. Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa opiera o
náš oprávnený záujem, v takom prípade budeme Vaše údaje naďalej spracúvať len vtedy, ak bude
preukázané, že pre takýto postup existujú závažné oprávnené dôvody.

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov - to znamená, že nás
môžete požiadať, aby sme nevymazávali Vaše údaje, u ktorých by sme tak boli povinní inak urobiť,
a tiež nás môžete požiadať, aby sme s Vašimi osobnými údajmi ďalej nepracovali, kým sa
nevyjasní, či sú spracúvané údaje presné, príp. či bola Vaša námietka proti spracúvaniu osobných
údajov vznesená odôvodnene.

Akým spôsobom môžete svoje práva uplatniť

Svoje práva (vrátane práva podať námietku) uplatňujete u správcu osobných údajov, ktorým je naša
spoločnosť. Môžete sa na nás obrátiť písomnou formou, telefonicky alebo e-mailom (kontaktné
údaje sú uvedené vyššie).

Ak sa domnievate, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu zákona, resp.
európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrade pre
ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail:
posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.


