Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zpracování osobních údajů je předpokladem pro účast ve věrnostním programu „Klub milovníků
bublinek“ (dále jen „Věrnostní program“), jelikož jejich využití je nezbytným předpokladem pro
poskytování zvýhodnění, jež jsou pro členy Věrnostního programu důvodem pro účast ve Věrnostním
programu. Tímto uděluji společnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o., souhlas ke zpracování osobních údajů
v níže uvedeném rozsahu za účelem níže specifikovaným, a to na dobu, po kterou společnost BOHEMIA
SEKT, s.r.o., jakožto správce bude mé osobní údaje zpracovávat pro naplnění stanoveného účelu,
nikoliv však déle, než na dobu do odvolání souhlasu, které mohu, jakožto subjekt údajů učinit kdykoli.
Správce osobních údajů:
Správcem osobních údajů je společnost BOHEMIA SEKT, s.r.o., se sídlem Smetanova 220, 332 02 Starý
Plzenec, IČO: 453 58 711 (dále jen „Správce“).
Rozsah zpracování osobních údajů:
Jméno, příjmení, adresní údaje (včetně e-mailové adresy), telefonní číslo a případně další údaje
v rozsahu registračního formuláře do věrnostního programu a informace vztahující se k
mému nákupnímu chování (dále jen „Údaje“).
Účely zpracování osobních údajů:
Účelem zpracování, pro který jsou osobní údaje určeny je zajištění řádného fungování věrnostního
programu, realizace aktivit v rámci programu, vytváření obchodních statistik, zařazení do databáze
správce a zasílání obchodních sdělení, zejména nabízení výrobků a služeb vlastních i třetích osob,
poskytování odborných a marketingových informací a zasílání pozvánek na akce, organizace akcí a dále
informování o novinkách, a toto vše jakýmikoli prostředky komunikace (e-mail, telefon, pošta atd.),
přičemž uvedený souhlas zahrnuje i zasílání obchodních sdělení vlastních i třetích osob elektronickými
prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.
Účelem zpracování, pro který jsou osobní údaje určeny je dále marketingové zpracování osobních
údajů zahrnující analýzy vztahující se k nákupnímu chování a chování v rámci programu, činnosti
zahrnující vyhodnocování klientských dat s cílem vhodného přizpůsobení nabídky produktů a
zkvalitnění poskytovaných služeb, a to včetně profilování, a za tímto účelem uděluji Správci výslovný
souhlas být předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování.
Doba zpracování osobních údajů:
Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu trvání Vašeho členství ve Věrnostním programu. Tato doba
nepřekročí dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování.
Právní základ zpracování osobních údajů a odvolání souhlasu:
Právním základem pro zpracování uvedených osobních údajů pro výše specifikovaný účel je, nad rámec
právního základu dle Vámi odsouhlasených pravidel Věrnostního programu, udělení tohoto souhlasu.
Udělení souhlasu je zcela dobrovolné, poskytované údaje nejsou povinné a tento souhlas může být
kdykoli odvolán písemně na adrese Správce nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu
info@milujemebublinky.cz a pro zasílání obchodních sdělení elektronicky i v každém jednotlivém
obchodním sdělení.
Zpracovatelé, příjemci osobních údajů a přenos do zahraničí:
Osobní údaje mohou být zpracovány na základě pověření Správce zpracovateli v České republice, tj.
zejména se bude jednat o subjekty podílející se dílčím způsobem na zpracování údajů a o uložení údajů
u pověřených zpracovatelů, zejména v datových centrech za dodržení podmínek adekvátní úrovně
ochrany, která je zajištěna buď přímo předpisy ve třetích zemích, nebo tuto adekvátní ochranu zajistí

přímo Správce. Dílčími zpracovateli mohou být dále poskytovatelé marketingových služeb,
poskytovatelé IT služeb, provozovatelé call center a provozovatelé doručovatelských služeb.
Další informace o Vašich právech subjektu osobních údajů:
Beru na vědomí, že mám práva dle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj.
zejména, že mám právo přístupu k údajům, právo na opravu údajů, právo na blokování, doplnění,
výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování.
Od účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. ode dne 25. 5. 2018, mám práva
dle článků 12 až 22 a 34 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na
informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů,
právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Dle uvedeného nařízení mám
rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Mám
právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.
Pro podrobnější poučení a informaci o zpracování se mohu obrátit na správce na adresu
info@milujemebublinky.cz
Poučení o možnosti vznést námitky a orgán dozoru:
V případě pochybností o dodržování svých práv se mohu na Správce obrátit se žádostí o nápravu či
vysvětlení na adresu info@milujemebublinky.cz, kde mohu také uplatnit námitky a stížnosti.
Každý člen Věrnostního programu, který poskytl Správci své osobní údaje, má právo vznést námitku při
zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, které se ho týkají, pro tento marketing, což
zahrnuje i profilování, jestliže se týká přímého marketingu.
Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, u kterého mohu podat
stížnost.

