Súhlas so spracúvaním osobných údajov k promo
akcii: "CONTINENTAL: PREZUJ S ROZUMOM"
Zaškrtnutím príslušného políčka registračného formulára v promo akcii: CONTINENTAL: PREZUJ S
ROZUMOM” (ďalej len „promo akcia“) dávate spoločnosti Continental Barum s.r.o. so sídlom
Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, IČO: 45788235, zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v
Brne, sp. zn. C 15057 (ďalej len „my“ alebo spoločnosť „Continental“), ako prevádzkovateľovi osobných
údajov, súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa
a informácie o Vašich nákupoch produktov Continental alebo využívaní našich služieb, ktoré o Vás
získame v súvislosti s Vašou registráciou do promo akcie, na marketingové účely.
Marketingové účely zahŕňajú najmä nasledujúce činnosti spracúvania:
- zasielanie obchodných oznámení informujúcich o ponuke našich produktov či služieb, rôznych
výhodách a možnostiach účasti v súťažiach a iných akciách spoločnosti Continental;
- optimalizáciu takýchto marketingových oznámení za účelom ich presnejšieho zacielenia
(personalizácie) napr. s ohľadom na Vaše bydlisko alebo Vami zakúpené produkty.
Vaše osobné údaje môžu byť za uvedenými účelmi odovzdané našim povereným zmluvným partnerom
(sprostredkovateľom), napr. spoločnostiam zabezpečujúcim konanie súťaží alebo rozosielanie ponúk
tovarov a služieb. Zoznam týchto zmluvných partnerov nájdete na adrese: https://www.continentalpneumatiky.cz/osobni/pravidla-ochrany-udaju/agentury-cz.
Tento súhlas je daný dobrovoľne na dobu 4 rokov od jeho udelenia, pokiaľ nebude odvolaný skôr.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať, alebo nás informovať, že si neželáte, aby sme Vaše
osobné údaje naďalej spracúvali na konkrétne účely, a to prostredníctvom žiadosti/oznámenia
zaslaných e-mailom na adresu: marketing@continental.cz. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočnilo pred takýmto odvolaním. Z
dôvodu plnenia povinností podľa predpisov o ochrane údajov budeme primeranú dobu po odvolaní
Vášho súhlasu spracúvať údaje o tom, že ste súhlas dali alebo odvolali, a to za účelom preukázania,
na akom základe Vám zasielame naše obchodné oznámenia. V prípade odvolania Vášho súhlasu s
odberom obchodných oznámení budeme aj naďalej spracúvať Vaše meno, priezvisko a e-mailovú
adresu, aby sme vylúčili to, že Vás budeme opätovne kontaktovať za účelom ponúkania tovaru alebo
služieb. V rámci odvolania Vášho súhlasu nás však môžete informovať, že si neželáte, aby sme Vaše
osobné údaje na tieto evidenčné účely spracúvali.
Máte právo kedykoľvek od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo
vymazanie, popr. obmedzenie spracúvania, namietať proti spracúvaniu, ako aj právo preniesť údaje a
právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že máte podozrenie, že Vaše
právo na ochranu osobných údajov bolo porušené.
Podrobnosti stanovia Podmienky ochrany osobných údajov “CONTINENTAL:
ROZUMOM”.
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