Souhlas se zpracováním osobních údajů
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost
TopolWater, s.r.o., IČ: 26212943, se sídlem Nad Rezkovcem 1114/2, 286 01 Čáslav,
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80202 (dále jen „Správce“) bude
zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém byly Vámi Správci poskytnuty, tj.
zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, datum narození,
doručovací adresa. K osobním údajům bude mít přístup Správce. Osobní údaje nebudou
předány třetí osobě ani do zahraničí.
Osobní údaje budou zpracovávány Správcem za účelem:
1.
2.
3.

splnění smlouvy, která bude uzavřena mezi Vámi a Správcem (dále jen
„Smlouva“); a
Vašeho zařazení do databáze zákazníků vedené Správcem;
přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb Správce) včetně zasílání
obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti.

Právním základem zpracování osobních údajů je splnění Smlouvy (bod 1) a tento souhlas
(body 2,3).
Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. V případě, že Vaše osobní údaje
neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let od ukončení Smlouvy,
nestanoví-li právní předpis lhůtu delší nebo nebude-li souhlas odvolán.
Tento souhlas je možné kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním emailové zprávy na
adresu: osobniudaje@topolwater.com. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházející ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv
na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě plnění Smlouvy.
Ve věci ochrany osobních údajů můžete kontaktovat Správce písemně na adrese sídla
nebo emailem na adresu: osobniudaje@topolwater.com . Správce je oprávněn požadovat
prokázání Vaší totožnosti.
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
(i) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
(ii) právo osobní údaje opravit či doplnit;
(iii) právo požadovat omezení zpracování;
(iv) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
(v) právo požadovat přenesení údajů;
(vi) právo na přístup k osobním údajům;
(vii) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
(viii) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
(ix) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v nařízení o ochraně
osobních údajů č. 2016/679.
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je Správce
zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat Správci. V případě, že
vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, Správce osobní údaje
v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro
zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy
a technologiemi. Není však objektivně možné zcela 100 % zaručit bezpečnost Vašich
osobních údajů.

