SOUHLAS S ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO
ZÍSKÁNÍ NEWSLETTERU
Nařízení EU 2016/679
Zaškrtnutím políčka "Souhlasím s politikou ochrany osobních údajů" prohlašuji, že jsem si tyto
informace přečetl/la a umožnil/la zpracování osobních údajů pro zasílání informačního
bulletinu, jak je uvedeno v informacích, v souladu s nařízením EU 679/2016.
INFORMACE PRO SEKCI WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÁ UMOŽŇUJE REGISTRACI PRO SLUŽBU
ODESLÁNÍ NEWSLETTERU.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tyto informace jsou poskytovány podle nařízení EU č. Č. 679 2016 (známé jako "obecné nařízení o ochraně
údajů" nebo "GDPR").
Newsletter je zaslán e-mailem těm, kteří o to požádají, a to vyplněním formuláře na této stránce a
pověřením IMS S.R.L. zpracování osobních údajů. Poskytování údajů je nepovinné. Odmítnutí poskytnout
údaje však znemožňuje získat tyto informace.
Správce dat
"Držitel" oprávění je společnost I.M.S. S.R.L. se sídlem Via G. Agnelli č. 2/4 - 12048 SOMMARIVA DEL BOSCO
(CN).
Nakládání s osobními údaji provádějí pouze touto činností pověřené osoby a to ve výše uvedeném sídle
společnosti.

Účel, za nímž jsou data zpracovávána
Osobní data jsou zpracována za účelem zasílání informačních bulletinů - newsletterů.

Typy získaných dat
Druhy získaných dat mohou být následující:
- osobní údaje (např. jméno a kontaktní údaje);

- navigační údaje (např. adresa IP, umístění - země);
- soubory cookie (malé textové soubory, které mohou být odesílány a registrovány v počítači uživatele z
navštívených webových stránek, a poté mohou být znovu odeslány pokud uživatel tuto stránku znovu
navštíví.)

Zákonný rámec
Zákon

Metody zpracování dat
Shromážděné údaje jsou zpracovány za použití IT technologií při zachování příslušných bezpečnostních
opatření, která zabraňují ztrátě dat, nedovolenému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu.

Dobrovolné poskytování údajů
Poskytování údajů je nepovinné. Odmítnutí poskytnout údaje však znamená nemožnost získat informace
obsažené v newsletteru.

Možní příjemci osobních údajů
Údaje mohou být zveřejněny třetím osobám ke splnění zákonné povinnosti, dodržení příkazů orgánů
činných v trestním řízení či u soudu.

Doba uchovávání osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou za účelem poskytnutí informací z newsletteru až
do okamžiku odhlášení se od služby odebírání newsletteru.

Práva zúčastněných stran
-

-

Zúčastněná strana má právo požádat správce údajů o přístup k osobním údajům, k jejich opravě, ke
zrušení nebo omezení zpracování u těch údajů, které se jí bezprostředně dotýkají
Zúčastněná strana má právo na přenositelnost dat. Právo umožňuje osobě přijímat osobní údaje
poskytnuté správci údajů a předávat je jinému správci údajů. Nevztahuje se na neautomatické
případy, pouze data zpracovávaná se souhlasem jsou přenositelná zainteresovanou stranou nebo
na základě smlouvy s dotčenou stranou a týká se pouze údajů, které dotyčná strana "předala"
majiteli. Kromě toho držitel musí být schopen přenést tyto údaje přímo na jiného držitele, který je
určen zúčastněnou stranou, pokud je to technicky možné
Zúčastněná strana má právo kdykoli odejmout souhlas, aniž je dotčena zákonnost zpracování údajů
na základě jeho souhlasu
Zúčastněná strana má právo podat stížnost dozorovému orgánu

Zainteresovaná strana může výše uvedená práva uplatnit taktéž písemně na adrese I.M.S. S.R.L., Via G.
Agnelli č. 2 / 4- 12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) nebo na e-mailovou adresu ims@ims.eu.

Zrušení služby
Chcete-li přestat přijímat newsletter, klikněte na "Odhlásit se z odebírání Newsletteru" v dolní části každého
e-mailu, který obdržíte.

