SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(Katalog, školení)
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost
Blum, s.r.o., IČO: 602 03 331, se sídlem Kolbenova 19/881, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25378 (dále jako „správce“)
zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.
Účel zpracování Vašich osobních údajů
Účelem je, abychom se na Vás mohli obracet s nabídkami našich produktů a jinými občasnými
marketingovými e-maily, jako např. newslettery.
Rozsah zpracování Vašich osobních údajů a kategorie údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu, který nezbytně nutný, tedy identifikační a
kontaktní údaje, které od Vás obdržíme.
Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Bez Vašeho souhlasu a bez Vámi poskytnutých
osobních údajů bychom Vás nemohli za výše uvedenými účely kontaktovat.
Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s tímto souhlasem po dobu platnosti tohoto
souhlasu, tedy do doby, než jej odvoláte, nejdéle však 10 let. Samotný souhlas a jeho odvolání však
musíme uchovávat dalších 10 let po jeho odvolání z důvodu naší právní ochrany.
Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům
K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a zaměstnanci, kteří v rámci svého pracovního
zařazení osobní údaje potřebují využít. Přístup k některým osobním údajům má externí účetní, správce
je může v případě potřeby předat daňovým, právním, marketingovým či jiným poradcům, a to
v nezbytné míře, případně orgánům veřejné moci, v zákonem požadovaném rozsahu. Osobní údaje
nepředáváme do zahraničí.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně
odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: privacy@blum.com Odvoláním souhlasu však
není zpětně dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z něj. Odvolat tento souhlas můžete také
proklikem odkazu v kterémkoliv obchodním sdělení, které Vám zašleme.
Kontaktní údaje správce
Můžete nás kontaktovat na emailu: privacy@blum.com nebo písemně na adrese našeho sídla:
Kolbenova 19/881, 190 00 Praha 9
Vaše práva dle GDPR
V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést
stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním
údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva
stanovená v GDPR.
Více informací o právech dle GDPR je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu
osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

