Ochrana osobních údajů
Společnost COOP MORAVA, s.r.o. je v souladu s §4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, správcem osobních údajů, který provádí shromažďování, uchování a zpracování
osobních údajů a dále v souladu s §2 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti poskytovatelem služby informační společnosti, konkrétně pak zasilatelem obchodních
sdělení.
ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Osobními údaji subjektů registrujících se k odběru letáků nebo v rámci soutěží, které budou
shromažďovány, uchovány a zpracovány, se rozumí: jméno a příjmení, e-mailová adresa a adresa
(dále jen „osobní údaje“).
Osobní údaje budou shromažďovány, uchovány a zpracovávány po celou dobu registrace
zákazníka k odběru letáků a soutěží, a v případě ukončení registrace pak do okamžiku odvolání
souhlasu subjektu údajů s jejich zpracováním a uchováním. Registrace zákazníka zahrnuje
současně automatické zasílání newsletterů, popř. jiných obchodních sdělení na e-mailovou adresu
registrovaného zákazníka. Zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení může být kdykoliv ze
strany subjektu údajů zrušeno prostřednictvím prokliknutí adresy uvedené v závěru každého
obchodního sdělení, na kterou může subjekt údajů přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si
nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány. Stejně tak může subjekt
údajů svoji registraci kdykoliv zrušit vyplněním odhlašovacího formuláře. V případě, že subjekt
údajů ukončí svoji registraci, může následně též kdykoliv odvolat svůj souhlas s dalším
zpracováváním a uchováváním svých osobních údajů. Po dobu registrace subjektu však
k jednostrannému odvolání souhlasu subjektu údajů s uchováním a zpracováním jeho osobních
údajů není z povahy věci možné.
Mimo výše uvedených osobních údajů bude u všech subjektů probíhat shromažďování, uchování
a zpracování údajů o IP adrese, verzi internetového prohlížeče a operačním systému počítače, ze
kterého byla tato webová stránka subjektu údajů navštívena.
ÚČEL A FORMA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Správce osobních údajů shromažďuje, uchovává a zpracovává tyto údaje formou ukládání dat
v elektronické podobě na privátní server poskytovatele hostingu za účelem dalšího nabízení
obchodu a služeb, které bude probíhat formou zasílání newsletterů, informačních e-mailů
o chystaných akcích a slevách a dalších obchodních sdělení.
Součástí zpracování osobních údajů za účelem dalšího nabízení obchodu a služeb je taktéž využití
služeb remarketingu, tj. zobrazování reklamních a marketingových sdělení na základě předchozího
chování subjektu údajů na webových stránkách a navštívení jednotlivých stránek. Pro tyto účely
může být využito tzv. cookies souborů.
Správce osobních údajů nebude osobní údaje poskytovat dále třetím osobám.
Subjekt údajů označením pole „SOUHLASÍM S PODMÍNKAMI“ uděluje svůj výslovný souhlas se
shromažďováním, uchováváním a zpracováním výše uvedených osobních údajů po dobu
registrace, přičemž si je vědom skutečnosti, že po dobu, kdy je registrován k odběru letáků
a v soutěžích, nemůže svůj souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů z povahy věci
jednostranně odvolat. Současně označením výše uvedeného pole uděluje subjekt údajů svůj
výslovný souhlas se zasíláním newsletterů a jiných obchodních sdělení na svoji e-mailovou
adresu, jak je uvedeno výše. Subjekt údajů označením výše uvedeného pole potvrzuje, že byl
poučen o rozsahu, účelu a formě zpracování svých osobních údajů, včetně možnosti ukončení
registrace, podmínkami odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a o možnosti ukončení
zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení.

