Zásady zpracování osobních údajů

Přečtěte si prosím, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji v souvislosti se zasíláním newsletteru a
jiných marketingových sdělení.

Kdo s Vašimi údaji pracuje a jak nás můžete kontaktovat
Správcem Vašich osobních údajů je BE 2025 s.r.o., IČO: 06200478, se sídlem Štefánikova 248/32, Smíchov, 150
00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod. sp. zn. C
278015 („BE 2025“). Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo emailem manage@beprague.com.

Proč a jak s Vašimi údaji nakládáme
Vaše údaje zpracováváme za účelem zasílání newsletteru, obchodních nabídek a jiných marketingových sdělení
na Vámi uvedený e-mail, a to na základě Vašeho výslovného souhlasu.
Můžeme Vás tak informovat o novinkách, na kterých pracujeme, posílat Vám newsletter, obchodní nabídky na
naše další služby či jiná obchodní sdělení týkající se oblasti cestovního ruchu a souvisejících služeb. Udělený
souhlas můžete kdykoliv odvolat a to tak, že nám pošlete email, kde napíšete, že nesouhlasíte se zasíláním
marketingových sdělení.

Jak dlouho budeme s údaji pracovat
V případě udělení souhlasu budeme s Vašimi údaji pracovat maximálně po dobu 10 let. Pokud do té doby
souhlas odvoláte, přestaneme s údaji pracovat okamžitě.

Komu předáváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje můžeme předat dalším příjemcům, kteří nám poskytují IT, marketingové a další podpůrné
služby. S Vašimi osobními údaji budeme pracovat pouze v EU, kde je zajištěna jejich ochrana.

Jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů
Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují tato práva:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) právo na informace o zpracování osobních údajů;
c)

právo na omezení zpracování;

d) právo na přenositelnost osobních údajů;
e) právo na opravu, aktualizaci či výmaz osobních údajů;
f)

právo podat stížnost proti zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak můžete svá práva uplatnit
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Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím výše uvedených kontaktních
údajů. Nejjednodušší je poslat nám email na manage@beprague.com. Máte též právo podat stížnost u Úřadu
pro ochranu osobních údajů, více informací naleznete na webu https://www.uoou.cz/.

2

