Souhlas s použitím osobních údajů pro marketingové účely
Zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka jste dobrovolně a informovaně souhlasil, že Vaše
osobní údaje budou zpracovány pro účely obchodního sdělení ve smyslu ust. § 2 písm. f) zák. č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a může být z vaší strany kdykoliv odvoláno. Odvolání tohoto
souhlasu je možné uskutečnit písemně na adrese sídla správce anebo elektronicky prostřednictvím emailu na info@breadway.com.
Právním základem zpracování je souhlas projevený zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka,
kterým odsouhlasujete tyto podmínky zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uchovávány
zabezpečeně v elektronické podobě, přičemž zpracování probíhá automaticky či ručně.
SPRÁVCE
Správcem osobních údajů je společnost BREADWAY a.s., IČ 04818831, se sídlem Vlastibořská 2790/4,
Horní Počernice, 193 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
sp. zn. B 21375.
ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s
přihlášením se k odběru mailových, tištěných nebo telefonických sdělení. Správce bude zpracovávat
především jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu bydliště, případně i název společnosti
a pracovní pozici, případně další údaje, které vyplníte ve svém uživatelském profilu nebo je sdělíte
správci v rámci objednávky (např. doručovací adresy). Poskytnete-li správci osobní údaje třetích osob,
je Vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami
ochrany osobních údajů.
Při návštěvě webové stránky o Vás správce může shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP
adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči,
operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Správce může také zpracovávat informace o Vašem
chování na webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na webových stránkách navštívíte a které zboží
je vám zobrazeno. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního
soukromí anonymizované, a proto je ani sám správce nedokáže přiřadit ke konkrétnímu uživateli,
tj. konkrétní osobě.
Přistupujete-li na webové stránky správce z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo
prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, správce může zpracovávat i informace o Vašem
mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.).
Správce automaticky zpracovává i cookies.
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje správce zpracovává za účelem marketingu, který může mít následující podoby:
E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení Vám správce zasílá na základě Vašeho souhlasu. Pokud
si vytvoříte více uživatelských profilů, v rámci kterých uvedete stejné kontaktní údaje (např. máte
několik účtu pro různé e-mailové adresy, ale telefonní číslo bude na všech účtech stejné), nelze z
technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily
na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních

sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, abyste kontaktovali správce prostřednictvím
kontaktního e-mailu.
Telemarketing: marketingové hovory mohou být prováděny za účelem nabídky zboží a služeb
správce, a s tím související marketingové komunikace. Právním důvodem pro zpracování vašeho tel.
čísla je buď Váš souhlas, nebo alespoň oprávněný zájem správce na konvenčním přímém marketingu.
Marketingové soutěže: v některých případech může být výherce soutěže vyfocen, popř. natočen, a to
zejména z důvodu zvýšení transparentnosti marketingových soutěží správce. Toto zpracování
osobních údajů správce provádí na základě svého oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení
věrohodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto
soutěží.
DOBA, PO NÍŽ BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY
V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Vaše osobní údaje
obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak Vaše osobní údaje budou zpracovávány
po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení Vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas
můžete snadno vyjádřit prostřednictvím kontaktního e-mailu správce.
ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Můžete kdykoliv odvolat svůj souhlasu se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kontaktního
e-mailu. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám e-mailem zaslaného obchodního
sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním či z jiných
právních důvodů.
KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Správce můžete kontaktovat na e-mailu: info@breadway.com či písemně na adrese sídla správce.
Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu
neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání
záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem
monitorována.
VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení
jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na
přístup k Vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů, právo být
informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na
výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být
„zapomenut“).
Další podmínky a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v Informaci o zpracování
osobních údajů zde [odkaz na Informaci o zpracování osobních údajů].

