Souhlas se zpracováním osobních údajů
Uživatel vyplněním elektronického formuláře a zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních
údajů“ tímto ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v
platném znění, dává společnosti CWP Výživové poradentství s.r.o, IČ: 24231371, se sídlem Průmyslová 479, 252
61 Jeneč (dále jen „Pořadatel“) souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů v rozsahu jména,
příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, váhy, výšky a věku (dále jen „osobní údaje“) za účelem (i)
poskytování služby poradenství v rámci speciálního výživového plánu „Huben“ (dále jen „Výživový plán“), a to
na dobu do ukončení Výživového plánu u konkrétního uživatele, nejdéle však do 4 let od zahájení Výživového
plánu (platí pro osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, váha, výška, věk) a
dále (ii) zasílání obchodních, či obdobných sdělení a zasílání newsletterů a informací s nabídkou dalších služeb,
(iii) statistické účely Pořadatele a zařazení do marketingové databáze Pořadatele a (iv) pro veškeré
marketingové a obchodní účely, tj. zejména pro účely telemarketingu a průzkumů trhu (platí pro osobní údaje v
rozsahu e-mailová adresa), a to na dobu 2 let od spuštění webových stránek www.huben.cz. Uživatel bere na
vědomí a souhlasí dále s tím, že jím poskytnuté osobní údaje k výše uvedenému účelu a po výše uvedenou dobu
mohou být zpracovány a uchovávány prostřednictvím pověřených zaměstnanců Pořadatele, případně
prostřednictvím třetích osob (např. externích smluvních partnerů a zpracovatelů osobních údajů).
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány v písemné a elektronické podobě,
když se zejména jedná o jejich shromažďování, zálohování, archivování, používání a následnou likvidaci.
Obchodní sdělení je Pořadatel oprávněn předávat e-mailem, či jiným obdobným způsobem. Uživatel uděluje
tímto svůj výslovný souhlas ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, ve znění pozdějších předpisů, Pořadateli s využitím své e-mailové adresy k zasílání obchodních
sdělení týkajících se podnikatelské činnosti Pořadatele. Pořadatel je za tímto účelem oprávněn využívat adresu
elektronické pošty, spojení prostřednictvím Internetu, popř. jiných komunikačních kanálů umožňujících přenos
datových, zpráv, a tímto způsobem uživateli zasílat sdělení.
Uživatel má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti CWP
výživové poradenství s.r.o., Průmyslová 479, 252 61 Jeneč a dále má práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj.
zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich
likvidaci.
Jestliže uživatel zjistí nebo se bude domnívat, že Pořadatel provádí zpracování osobních údajů, které je v
rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
požádat Pořadatele o vysvětlení a požádat, aby Pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat
o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost uživatele shledána jako
oprávněná, Pořadatel neprodleně odstraní tento vzniklý stav. Nevyhoví-li Pořadatel této žádosti, má Uživatel
právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se však může uživatel obrátit
přímo.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek
nemožnost poskytování služeb Pořadatelem, stane-li se tak před zahájením jejich poskytování.
Uživatel potvrzuje, že byl poučen o svých právech jako subjektu poskytujícího osobní údaje ve smyslu
příslušného ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

