(c) moje osobní údaje nebudou použity k automatizovanému rozhodování a profilování;
(d) m
 oje osobní údaje mohou kromě Správce zpracovávat také jeho zpracovatelé, tedy:
• dodavatelé softwarových, účetních a právních služeb;
• případní další dodavatelé, kteří mohou služby dodávat Správci v budoucnu.
(e) mám na základě GDPR vedle práva tento souhlas odvolat také následující práva:
• požadovat od Správce informaci, jaké osobní údaje o mě zpracovává a žádat poskytnutí
kopie těchto údajů;
• požadovat za podmínek stanovených v GDPR po Správci přístup ke svým osobním
údajům a vyžadovat aktualizaci, opravu, výmaz, případně omezení zpracování
a právo na přenositelnost mých osobních údajů;
• vznést u Správce námitku proti zpracování mých osobních údajů; a
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se budu domnívat,
že zpracováním mých osobních údajů bylo porušeno GDPR.
Tento souhlas se řídí GDPR a dalšími právními předpisy použitelnými v České republice.

Datum:

Podpis:

Vánoce Vám
zpříjemníme ještě
o něco víc.
Nakupte v listopadu a prosinci
nad 2 000 Kč a dáme Vám
1 kg cukroví zdarma.

Cuk
zdar roví
ma.

Jak na to
V období 1. 11. – 18. 12. 2020 nakupte alespoň za 2 000 Kč
a účtenky uschovejte. Celková částka musí být součtem
nákupů z minimálně dvou různých obchodů.
Akce nezahrnuje:
• Kaufland, VietRice, KFC a Pizza del Monte – STOP SHOP Třebíč
• Casino Admiral – STOP SHOP Příbram a Tábor
• OKAY Elektro – STOP SHOP Staré Město u Uh. Hradiště
• Kavárny – všechny STOP SHOPy

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Jméno:*
Příjmení:*
E–mail:*
Adresa:*
Datum narození:
Telefon:
* povinné údaje

Vyplňte kartu s údaji na druhé straně.

Vyplněnou kartu a účtenky zaneste v termínu 19.– 20. 12. 2020
k výdejnímu stánku ve Vašem oblíbeném STOP SHOPu, kde
si rovnou vánoční cukroví vyzvednete.
Stánek najdete ve venkovních prostorách.
• cukroví rozdáváme do vyčerpání zásob
• pro cukroví se můžete zastavit v jakémkoliv STOP SHOPu
• k jednomu nákupu za 2 000 Kč a více Vám náleží pouze
jedna sada cukroví
Jedna sada cukroví náleží pouze jedné osobě, nebude
akceptováno vícero vyplněných registračních karet
na různá jména.
Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci jednotlivých obchodů
STOP SHOP a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Já, níže podepsaný, tímto ve prospěch IMMOFINANZ Services Czech Republic, s.r.o., se
sídlem Na příkopě 854/14, 110 00 Praha 1, IČO 279 00 380, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125192 (dále jen „Správce“), jako správci
osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 obecného
nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) uděluji souhlas se zpracováním těchto
osobních údajů o mé osobě:
1. jméno
a příjmení;

2. e-mailová
adresa;

3. adresa;

4. datum
narození;

5. telefonní
číslo.

Souhlas se zpracováním uděluji k následujícím účelům:
Zasílání obchodních a reklamních sdělení
ohledně připravovaných akcí Správce

ANO, SOUHLASÍM

NE, NESOUHLASÍM

Tento souhlas uděluji na dobu tří let ode dne uvedeného níže nad mým podpisem.
Tento souhlas Správci poskytuji dobrovolně, svobodně, bez nátlaku a beru na vědomí, že ho
mohu kdykoli bez uvedení důvodů bezplatně odvolat, ve vztahu ke všem účelům zpracování či
kterémukoli z nich samostatně. Odvolat souhlas mohu oznámením, které Správci zašlu poštou
na sídlo společnosti nebo na e-mailovou adresu stopshopcze@immofinanz.com. Odvoláním
souhlasu nebude však dotčena zákonnost zpracování provedeného na jeho základě před
jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu rovněž nebude dotčena možnost zpracování na základě
jiných oprávnění (titulů) upravených GDPR.
Dále beru na vědomí a potvrzuji, že jsem byl Správcem informován, že:
(a) Správce nemá v úmyslu předat mé osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
(b) S
 právce může moje osobní údaje zpřístupnit též dalším osobám ze skupiny společností,
jejíž je Správce členem, jakožto příjemcům osobních údajů ve smyslu GDPR;

