SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto berete na vědomí, že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolný úkon, který
je činěn na základě Vaší svobodné vůle a je kdykoliv odvolatelný.
Tímto uděluji souhlas společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Záluží 1, 43 670 Litvínov,
IČO: 275 97 075, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 24430, ve věci UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod,
Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4 (dále jen „Správce“) se zpracováním mých osobních údajů tak,
jak jsou definovány níže a za podmínek níže uvedených.
Správce zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů a dalšími platnými právními předpisy. V případě dotazů či nesrovnalostí se
zpracováním osobních údajů se na Správce můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím kontaktních údajů
pověřence pro ochranu osobních údajů v části VI.
I.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce bude pro níže uvedené účely zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu:
- Identifikační údaje (jméno, příjmení)
- Kontaktní údaje (emailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště)
(dále jen „Osobní údaje“)

II.

Účely zpracování Osobních údajů a jejich právní základ
Účelem zpracování Vašich Osobních údajů je jejich využití pro marketingové účely, a to
formou zasílání novinek, marketingových sdělení a informací ohledně zajímavých
projektů Správce s četností 10 (deset) krát v daném roce.
Právním základem pro zpracování Osobních údajů je Váš souhlas dle článku 6 odst. 1 písm. a)
GDPR.

III.

Předávání Osobních údajů
Při zpracování Osobních údajů může docházet k jejich předání třetím stranám. Bezpečí Vašich
Osobních údajů je u těchto třetích stran zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků. K
předání osobních údajů třetím osobám dochází vždy v souladu s příslušnými právními předpisy
a při dodržení nejvyššího standardu ochrany Osobních údajů, který zajišťuje řádné zachování
práv a ochranu Vašeho soukromí.
Třetí strany, které v rámci výše uvedeného účelu zpracovávají Osobní údaje z pověření Správce,
jsou konkrétně:

1/3

- ComGate, a.s., Jankovcova 1596/14a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 26508842, jako
provozovatel a technický správce Promo akce
- SCHOLZ & FRIENDS s. r. o., Zlatnická 10, 110 00 Praha 1, IČO: 25798502, jako kreativní
agentura

- KINDRED s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha, IČO: 27140849,
jako agentura sociálních médií
Osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU, EHP či mezinárodním organizacím.
IV.

Vaše práva
Máte právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemně
formou doporučeného dopisu nebo elektronické zprávy na níže uvedené kontakty v ustanovení
VI. tohoto souhlasu nebo na info@benzina.cz
Při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je Správce oprávněn na základě
důvodných pochybností nejdříve ověřit Vaši totožnost, a to žádostí o poskytnutí dodatečných
informací nezbytných k potvrzení totožnosti. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
je právem vám daným a nejde k Vaší tíži.
Dále berete na vědomí, že máte vůči Správci právo:
- na přístup k Osobním údajům,
- na opravu nepřesných nebo neúplných Osobních údajů,
- právo na výmaz Osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR,
- právo na omezení zpracování Osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR,
- právo na přenositelnost údajů,
- právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
- právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že s Vašimi Osobními
údaji není nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.
Prostřednictvím kontaktů v ustanovení VI. tohoto souhlasu je Vám v případě nejasností a pro
výkon Vašich práv k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

V.

Doba zpracování
Správce bude Vaše Osobní údaje zpracovávat po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro
které jsou zpracovávány, nebo do odvolání Vašeho souhlasu. Souhlas pro shora uvedený účel je
poskytnut na dobu 2 (dvou) let.

VI.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
e-mailová adresa:
osobniudaje@unipetrol.cz
poštovní adresa:
UNIPETROL RPA, s.r.o., Odbor ochrany osobních údajů,
Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4
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