INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je společnost Imperial Tobacco CR, s.r.o., IČO: 430 05 012, se sídlem
Praha 5 - Smíchov, Radlická 3201/14, PSČ 15000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4768 (dále jen "Správce"). Kontaktovat Správce je možné
e-mailem na adrese gdpr@cz.imptob.com.
Subjekty údajů jsou kontaktní osoby (fyzické osoby – např. zaměstnanci, členové orgánů apod.)
obchodních partnerů Správce. Zpracovávanými osobními údaji jsou e-mailová adresa a telefonní číslo
a případně jméno, příjmení a pozice/funkce subjektů údajů. Osobní údaj Správce získal buď přímo od
kontaktních osob nebo od svých obchodních partnerů v rámci realizace vzájemných smluvních vztahů.
Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení Správcem jeho
obchodním partnerům (přímý marketing), kteří s takovýmto zasíláním obchodních sdělení vyslovili
souhlas. Subjekty údajů v tomto případě působí jako kontaktní osoby obchodních partnerů Správce a
při zasílání obchodních sdělení proto může docházet ke zpracování jejich osobních údajů. Popsané
zpracování osobních údajů se zakládá na oprávněném zájmu Správce na šíření marketingu a
obchodních sdělení souvisejících s jeho činností. Poskytování ani zpracování osobních údajů není
zákonným ani smluvním požadavkem.
Osobní údaje budou zpracovávány až do odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení nebo do
změny v kontaktní osobě nebo do okamžiku, kdy příslušná kontaktní osoba vznese proti tomuto
zpracování námitku (podle toho co nastane dřív).
Osobní údaje nebudou předávány žádným jiným subjektům a osobám, vyjma potenciálně
dodavatelům služeb Správci (např. poskytovatelům IT). Osobní údaje nebudou předávány do třetích
zemí ani nebudou předmětem automatizovaného rozhodování či profilování.
V souladu s příslušným právem na ochranu osobních údajů má subjekt údajů právo na přístup
k osobním údajům, právo požadovat jejich opravu, výmaz, dále právo na omezení jejich zpracování.
Proti zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku.
Subjekt údajů má taktéž právo podat stížnost proti popsanému zpracování osobních údajů
k příslušnému dozorovému úřadu. Pro Česko je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů
(kontaktní údaje jsou dostupné na webu https://www.uoou.cz/).

