SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V OKRUHU VĚRNOSTNÍ PROGRAM
1.		Uděluji tímto souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
osobních údajů“)a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též jen "GDPR"), pokud byly mnou poskytnuty:
-

jméno a příjmení, pohlaví, ev. titul
datum narození
bydliště/doručovací adresa
telefon
e-mailová adresa
EAN věrnostní karty
Údaje o nákupech a stavu bodového konta

2.		Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění zásad deklarovaných v obchodních podmínkách věrnostního programu Dobrá
karta COOP. Předmětné osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 20 let.
3.		S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to na základě žádosti podané v prodejně
Správce (prodejna ověří totožnost žadatele dle věrnostní karty).
4.		Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, ale může být zpracováno i třetími osobami za stejným účelem, jako jsou zpracovávány
Správcem. Poskytovatel softwaru: PVA systems s.r.o., k osobním údajům má přístup.
5.		 Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a dle GDPR mám právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět
- požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává
- požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů
-	v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu
osobních údajů
- požadovat po Správci přenositelnost údajů
6.		Tento souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený v souladu s GDPR a souvisejícími právními předpisy, byl udělen jako svobodný
a vážný projev vůle prostý omylu.

………………….………………………			
			
Jméno a příjmení 					
			
(hůlkovým písmem)



….…..………..……………………...
podpis

Totožnost Žadatele dle věrnostní karty na prodejně osobně ověřil/a *):

………………….………………………			
		 Jméno a příjmení ověřujícího pracovníka
			
(hůlkovým písmem)



….…..………..……………………...
Podpis ověřujícího pracovníka

