
VersaCo s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 289 46 413, DIČ: CZ28946413

Obchodní společnost    (dále jen „Správce“)

(*) Jméno a 
     příjmení
     obsluhy:

Subjekt údajů podpisem souhlasí s podmínkami pro udělění souhlasu

Formulář pro získání zákaznické karty 7%
(Tučně a hvězdičkou (*) jsou označeny povinné položky) - VYPLŇUJTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM (kromě podpisů)

(*) Místo:

(*) Datum:

(*) Podpis
     žadatele:

(*) Podpis
     obsluhy:

(*) Jméno:

(*) Ulice:

(*) Příjmení:

Soukromá osoba    (dále jen „Subjekt údajů“)

Telefon:

(*) Město:

(*) E-mail:

(*) PSČ:

EAN kód karty:
(Vyplní obsluha prodejny)

(*) Prodejna:

Poznámka
V případě nečitelného vyplnění formuláře si Správce vyhrazuje právo neaktivovat či vůbec nevydat zákaznickou kartu do opravy či doplnění požadovaných údajů a neposkytnout slevu vyplývající z členství ve věrnostním klubu McPen. Pokud 
není možné údaje opravit či doplnit, bude tento formulář skartován a žádné údaje zákazníka nebudou evidovány.

1.) Subjekt údajů, po seznámení se s celým obsahem tohoto prohlášení, poskytuje správci své shora uvedené osobní údaje a uděluje souhlas s jejich shromážděním a zpracováváním ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů a současně počínaje 25.05.2018 dle nařízení EU č. 2016/679 ( GDPR- General Data Protection Regulation) (dále jen „Souhlas“).

2.) Subjekt údajů prohlašuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že shora uvedené osobní údaje jsou pravdivé a přesné. Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných či nesprávných osobních údajů, popř. na jejich doplnění.

3.) Subjekt údajů se vůči správci zavazuje své osobní údaje aktualizovat, popř. opravovat, pokud dojde k jejich změně, a to způsobem dle čl. 6 tohoto prohlášení.

4.) Souhlas je poskytován pro účely:
- uzavření smlouvy o využívání zákaznické karty, zařazení zákazníka do evidence věrnostních slev pro zákazníka
- přímého marketingu, zejména zasílání obchodních a marketingových sdělení  prostřednictvím elektronických prostředků

5.) Subjekt údajů je oprávněn Souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

6.) Subjekt údajů se zavazuje Souhlas odvolat tak, že zašle správci datovanou a vlastnoručně podepsanou písemnou informaci o tom, že:
a.) odvolává, tímto prohlášením udělený, Souhlas v plném rozsahu
b.) odvolává Souhlas v části osobních údajů, které výslovně v odvolání uvede
c.) odvolává Souhlas pouze ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování dle čl. 4 tohoto prohlášení, který v odvolání souhlasu výslovně uvede

7.) Pro zajištění řádného doručení, se subjekt údajů zavazuje zaslat odvolání Souhlasu nebo opravu či aktualizaci svých osobních údajů na kontaktní adresu správce:
VersaCo s.r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín IV - Podmokly anebo na emailovou adresu správce info@versaco.cz.

8.) V případě, že subjekt údajů nevyužije svého práva Souhlas odvolat, bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou správcem zpracovávány nejdéle po dobu 5ti let.

9.) Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a správce je bude zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

10.) Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány prostřednictvím informačního systému správce se zajištěním jejich ochrany vhodnou formou technického a organizačního zabezpečení. Osobní údaje subjektů údajů nebudou 
zpřístupňovány žádným třetím osobám, vyjma vybraných zaměstnanců správce a případně vyjma externího zpracovatele osobních údajů. V každém případě správce zajistí jejich ochranu. 

11.) Po řádném doručení odvolání Souhlasu, způsobem dle čl. 6 tohoto prohlášení, budou osobní údaje subjektu údajů zlikvidovány. Po řádném doručení žádosti o opravu osobních údajů anebo žádosti o aktualizaci osobních údajů, 
způsobem dle čl. 6 tohoto prohlášení, budou osobní údaje správcem uvedeny do souladu s požadavkem subjektu údajů.

12.) Subjekt údajů má dle čl. 17 GDPR právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, mimo jiné pokud:
- již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
- subjekt údajů odvolá Souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; anebo pokud vznese námitky čl. 21 odst. 2 GDPR
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně
- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dle čl. 8 odst. 1 GDPR

13.) V případě, že správce nesplní své povinnosti při zpracovávání osobních údajů na základě Souhlasu, má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu.


