Zpracování a ochrana osobních údajů při akci Rossignol Demo Tour &
Big Test Dynastar a na webu Rossignoltour.cz
1.
Udělujete tímto souhlas společnosti Bretton s.r.o. , se sídlem Bělčická 2841, 141 00
Praha 4, IČ: 45275149, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 9422 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje,
které jste nám poskytli na akci Rossignol Demo Tour & Big Test Dynastar :
jméno a příjmení
adresa
číslo občanského průkazu / řidičského průkazu / cestovního pasu
e-mail
telefonní číslo
2.
Jméno, příjmení a e-mail zpracováváme k marketingovým účelům (k zasílání
informací o termínech testování a aktualit s testováním spojených). Tyto údaje budou
Správcem zpracovány a uchovávány po dobu 5 let od udělení souhlasu.
Adresa, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu či cestovního pasu a telefonní
číslo je nutné zpracovat a uchovávat pro účely plnění smlouvy o výpůjčce. Tyto údaje budou
Správcem zpracovány a uchovávány po dobu 1 měsíce od udělení souhlasu.
3.
Na testování lyží Rossignol Demo Tour & Big Test Dynastar dále pořizujeme
fotografickou dokumentaci nebo videozáznamy, které následně používáme v propagačních
materiálech, na webu a sociálních sítích. Tyto údaje budou Správcem zpracovány a
uchovávány po dobu 5 let. Pokud byste na záznamech nechtěli být, požádejte o výmaz na
e - mailu obchod@bretton.cz
4.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít
kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:
Bretton s.r.o.
Kodaňská 1516/77
101 00 Praha 10 - Vršovice
Tel.: +420 272 088 321
E-mail: obchod@bretton.cz
5.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce
mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
Poskytovatel softwaru: Webaz
Mailchimp – webová aplikace pro rozesílání newsletterů a vyhodnocování aktivit
příjemců e-mailů
Google Analytics
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však
v současné době společnost nevyužívá.
Někteří ze zpracovatelů jsou mezinárodními organizacemi a mají sídlo ve třetích zemích
(mimo země EU).

6.

-

Za podmínek stanovených v GDPR máte:
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.
18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo
email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7.
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k
zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v
listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
8.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních
údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

