Informace o zpracování osobních údajů společností Imperial Tobacco pro zákazníky a dodavatele, případně osoby,
které je zastupují (tzv. Informační memorandum)

→ Kdo je správcem osobních údajů?
Správcem
osobních
údajů
je
společnost
Imperial
Tobacco,
IČO:
43005012,
se
sídlem
Praha 5 - Smíchov, Radlická 3201/14, PSČ 15000, zaps. v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4768 (dále jen
„Imperial Tobacco“).
→ Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje a na základě jakého právního titulu?
Účel zpracování
Uzavření smlouvy, na základě které si s Vámi
nebo se společností/osobou, kterou
zastupujete, budeme vzájemně poskytovat
plnění
Evidence požadovaných údajů v oblasti
ochrany před nezákonným obchodem
s tabákovými výrobky
Sdílení dat v rámci skupiny Imperial Tobacco
Přímý marketing (nabízení nových produktů a
služeb Imperial Tobacco, pokud to umožňuje
zákon)

Právní titul
Splnění smlouvy, vč. předsmluvních
vyjednávání

Smluvní resp. zákonný požadavek
Smluvní požadavek

Splnění právní povinnosti

Právní požadavek

Oprávněný zájem
Oprávněný zájem

Smluvní požadavek
Smluvní požadavek

Kdo každý se může stát příjemcem osobních údajů?
Okruh příjemců osobních údajů (tedy osob, které se k osobním
údajům „dostatnou“) se snažíme co nejvíce omezit. I přesto však
mezi příjemce patří zejména:
a)
b)

společnosti skupiny Imperial Tobacco Group PLC,
mezi které patří i Imperial Tobacco.
naši dodavatelé a poskytovatelé služeb, např. při
poštovní přepravy, nebo osoby, které poskytují správu
IT systému.

→ Předáváte osobní údaje mimo členské státy EU?
Osobní údaje nepředáváme mimo členské státy EU.
→ Jak dlouho máte osobní údaje uloženy?
Vaše osobní údaje máme uloženy po doby trvání smluvního
vztahu a dále po dobu promlčení, resp. po dobu, kdy uchování
smlouvy po nás požadují právní předpisy (např. daňově).
→ Jaké jsou moje práva ve vztahu k osobním údajům?
Můžete od nás požadovat přístup k osobním údajům, jejich
opravu či výmaz, omezení jejich zpracování. Dále můžete uplatnit
přenositelnost osobních údajů a vznést námitku proti zpracování.
Jakoukoliv ze shora uvedených žádostí nám prosím doručte
elektronicky nebo v listinné podobě na některou z níže uvedených
adres:
e-mail: infoschranka@cz.imptob.com nebo
poštovní
adresa:
Imperial
Radlická 3201/14, PSČ 15 000, Praha 5 – Smíchov.

Tobacco,

→ Můžu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

V případě, že by bylo zpracování osobních údajů založeno na
souhlasu, máte možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat. Pro
tento účel využijte adresy uvedené u předchozí odrážky.
→ Kde se můžu stěžovat ohledně zpracování osobních údajů?
S Vaší stížnosti se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních
údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky:
qkbaa2n.
→
Dochází
při
zpracování
k automatizovanému
individuálnímu rozhodování, včetně profilování?
K automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně
profilování, dochází, pouze pokud tvoří Vaše osobní údaje název
firmy nebo obchodní název společnosti, se kterou máme
uzavřenou smlouvu. V takovém případě můžeme vyhodnocovat
způsob plnění smlouvy (např. počet našich výrobků prodaných
z Vaší strany, jedná-li se o obchodního partnera, nebo výše
smluvních pokut udělených v případě dodavatelů). Podle
dosažených výsledků pak rozhodneme, za jakých podmínek
s Vámi nebo Vaší společností, nebo společnosti, kterou
zastupujete, budeme do budoucna spolupracovat.
→ Z jakého zdroje vycházíme a jaké kategorie osobních
údajů zpracováváme v případě, že jsme osobní údaje
nezískaly od Vás?
Pokud jste nám osobní údaje neposkytl sám, pak jsme je získaly
z veřejného rejstříku (např. v případě, že jste jednatel, tak
z obchodního rejstříku), případně nám je poskytla osoba, kterou
zastupujete (Váš zaměstnavatel, smluvní partner, nebo
velkoobchod, se kterým spolupracujete).
Zpravidla se bude jednat o osobní údaje v rozsahu jméno,
příjmení, pracovní zařazení/pozice/funkce.

