INFORMAČNÍ DOLOŽKA
NEWSLETTER
V souladu s čl. 13 odst. 1, 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Úřední věstník EU L 119 z 4. 5. 2016 – dále jen
GDPR, sděluji, že:

1. Správcem vašich osobních údajů je BLACHPROFIL 2 SP. Z O. O. se sídlem v Krakově [Kraków] (30-527), ul.
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3.
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Nadwiślańska 11/139 s místem podnikání:
• Grojec, ul. Grojecka 39, 32-566 Alwernia;
• Dąbrowa Górnicza (41-303), ul. Budowlanych 10.
Správce jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů – paní Wiolettu Kaczmarek již je možno kontaktovat
prostřednictvím e-mailové adresy: inspektor@bp2.pl.
Pověřence pro ochranu osobních údajů je možno kontaktovat ve všech věcech, které se týkají zpracovávání
osobních údajů a uplatňování práv, která souvisejí se zpracováváním údajů.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s právem za účelem:
• zasílání NEWSLETTERU na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
• elektronického zasílání obchodních informací na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
v souvislosti s plněním předpisů zákona ze dne 18. července 2002 o elektronickém poskytování služeb (Sb.
2002 č. 144 pol. 1204 s pozdějšími změnami).
Příjemci vašich osobních údajů budou pouze subjekty, jež mají právo získat osobní údaje na základě právních
předpisů a také subjekty spolupracující s firmou BLACHPROFIL 2 SP. Z O.O.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány, dokud svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů nezrušíte.
Máte právo na:
• přístup ke svým osobním údajům v souladu s čl. 15 GDPR;
• opravu údajů v souladu s čl. 16 GDPR;
• výmaz údajů v souladu s čl. 17 GDPR;
• omezení zpracování v souladu s čl. 18 GDPR;
• vznesení námitky v souladu s čl. 21 GDPR;
• přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 GDPR.
Máte právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném
před jeho odvoláním.
Máte právo podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě [Warszawa]
(00-193) ul. Stawki 2, pokud máte za to, že zpracovávání údajů porušuje právní předpisy v rozsahu ochrany
osobních údajů.
Vaše osobní údaje budou předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování. Automatizované
rozhodování bude probíhat na základech určených v řádu poskytování služby Newsletter Blachprofil 2 sp. z o.
o. a důsledkem takového zpracovávání bude odběr vybrané marketingové informace obsažené
v NEWLETTERU, která však pro vás nebude mít žádné právní následky.
Uvedení osobních údajů není povinné, avšak jejich neuvedení bude mít za následek, že Správce nebude moct
realizovat úkoly, tj. zasílat NEWSLETTER s vybranou marketingovou informací.

