INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č.
101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
S ohledem na souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste dobrovolně udělil(a) v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon) za účelem
zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail,
profese (dále jen Osobní údaje) na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let), společnosti
COLGATE – PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín,
186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 416 92 071, jakožto správcem Osobních údajů (dále jen Správce), a
to především jejich shromažďováním, uchováváním, tříděním a ukládáním za použití manuálních a
automatizovaných způsobů (zejména uchovávání ve Správcově elektronické databázi odborníků v oboru
zubního lékařství) a pro marketingové a obchodní účely, zejména se zasíláním obchodních sdělení ze
strany Správce nebo jím pověřené třetí osoby na Vámi poskytnuté kontakty (telefon, email a adresa), Vám
tímto Správce v souladu se Zákonem poskytuje následující informace a poučení:
1) Váš souhlas se zpracováním Osobních údajů můžete kdykoli odvolat písemným oznámením zaslaným
do sídla Správce uvedeného výše.
2) Máte právo vyžádat si informaci o zpracování Vašich Osobních údajů a Správce je povinen Vám tuto
informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
(a)

účelu zpracování Osobních údajů,

(b)

Osobních údajích, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně
veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

(c)

(d)

povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou
na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašich
práv a oprávněných zájmů,
příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.

3) Správce má právo za poskytnutí výše uvedené informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
4) Pokud zjistíte nebo se budete domnívat, že Správce nebo jím pověření zpracovatelé provádí zpracování
Vašich Osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se
Zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo: (i)
požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení; (ii) požadovat, aby Správce nebo zpracovatel
odstranil takto vzniklý stav, přičemž především se může jednat o blokování, provedení opravy,
doplnění nebo likvidaci Osobních údajů.
5) Pokud bude takováto Vaše žádost shledána oprávněnou, Správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně
závadný stav.
6) Nevyhoví-li Správce nebo zpracovatel Vašim výše uvedeným požadavkům, jste oprávněn(á) obrátit se
se stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
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