Úplné znění souhlasu zákazníka velkoobchodu GECO, a.s. se zpracováním osobních údajů
Platné od 25.5. 2018
Uděluji souhlas společnosti GECO, a.s., se sídlem Praha 8, Pod Čimickým hájem 190/11, PSČ: 181 00, IČ: 630 80 737, zapsaná v Obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 3329 (dále jen „GECO“), se zpracováním všech mnou dříve a kdykoliv v budoucnu GECO
poskytnutých, nebo ze strany GECO z veřejných zdrojů získaných osobních údajů, v rozsahu (jméno, příjmení, kontaktní e-mailová/é adresa/y,
telefonní číslo/a, IČ, DIČ, název živnosti, adresa sídla, název/y provozovny/en a adresa/y provozovny/en) a se sběrem a zpracováním informací
vztahujících se k mému nákupnímu chování, shromážděných v rámci mé obchodní spolupráce s GECO (dále jen „obchodní spolupráce“ a
„osobní údaje“).
Na základě tohoto souhlasu je GECO oprávněno zpracovávat osobní údaje za účelem vytváření průzkumů a obchodních statistik ohledně mého
nákupního chování v rámci obchodní spolupráce pro případné aktivní nabídky a zasílání obchodních sdělení (včetně zasílání obchodních
sdělení elektronickými prostředky), to vše jakýmikoliv prostředky komunikace (zejména e-mailem, telefonicky, SMS zprávami a poštou).
Dále uděluji souhlas s tím, že GECO může osobní údaje zpracovávat za použití výhradně automatizovaných postupů, které pro mně mohou mít
právní účinky nebo se mne mohou obdobným způsobem významně dotýkat (automatizované rozhodování). To znamená, že při použití
uvedených postupů mohou být osobní údaje automaticky zpracovávány takovým způsobem, aby byly jednotlivým zákazníkům velkoobchodu
GECO poskytovány nabídky odpovídající jejich preferencím dle zjištěného nákupního chování. V důsledku automatizovaného rozhodování
mohou jednotliví́ zákazníci velkoobchodu GECO obdržet odlišné́ nabídky, původně některé́ poskytované nabídky mohou být dostupné́ pouze
vybraným zákazníkům velkoobchodu GECO.
Dále uděluji souhlas s tím, že GECO je oprávněno předávat osobní údaje, a to pouze v rozsahu IČ, adresa bydliště, název živnosti, název
provozovny a adresa provozovny, výrobcům a distributorům zboží dodávaného mi GECO, tj. firmám:
Philip Morris ČR, a.s., Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora (IČ 14803534)
British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8 (IČ 61775339)
JT International spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 (IČ 17047587)
Imperial Tobacco CR, s.r.o., Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5 (IČ 43005012)
DanCzek Teplice a.s., Tolstého 474/1, Řetenice, 415 03 Teplice (IČ 25004255)
KТ International SA, 1, Rogoshko Shosse Str., 4003 Plovdiv, Bulharsko (Reg No. 825212392)
Joh. Wilh. Von Eicken GmbH, Reepschläger Str. 26, 23556 Lübeck, Německo (Reg Nr. 2229061299, HRB 12093 Lübeck),
jako dalším správcům, a to za účelem jejich dalšího zpracování ze strany těchto subjektů, pro účely vytváření průzkumů a obchodních statistik o
mém nákupním chování, i za použití automatizovaných postupů (jak popsáno výše) a sdělování obchodních nabídek týkajících se podpory
prodeje jimi vyráběného/distribuovaného sortimentu zboží.
Tento souhlas uděluji na dobu trvání mé obchodní spolupráce s GECO, nejdéle však do doby jeho odvolání, což mohu učinit kdykoliv.
GECO vás informuje, že:
●
●

svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytujete GECO a dalším správcům dobrovolně
důvodem pro poskytnutí vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, je váš zájem na poskytování aktivních nabídek a zasílání
obchodních sdělení ze strany GECO a dalších správců, což by bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebylo možné,
● máte zákonné právo na přístup a přenositelnost svých osobních údajů, na podání námitek proti zpracování vašich osobních údajů, na
opravu chyb a nepřesností a možnost požadovat omezení zpracování nebo výmaz svých osobních údajů
● kontrolu aktuálních osobních údajů, které o vás zpracováváme můžete provést po registraci na B2B portálu společnosti GECO, a.s..
(Registraci na B2B portál je možné provést na stránce https://b2b.gtas.cz/public/registration.htm)
● máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
● máte právo tento svůj souhlas kdykoliv odvolat s tím, že odvolání vašeho souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena
zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).
● vámi poskytnuté osobní údaje budou ze strany GECO řádně zabezpečeny a po uplynutí doby jejich zpracování budou vymazány
● ve věcech souvisejících s tímto souhlasem a osobními údaji se na GECO můžete obracet písemně na jeho shora uvedené adrese,
nebo elektronicky na kontaktní e-mailové adrese GECO: gdpr@geco.cz. Na další správce se můžete obracet písemně na jejich shora
uvedené adresy
Udělením tohoto souhlasu současně potvrzuji, že jsem se seznámil s Informací o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob v GECO
v dodavatelsko-odběratelských vztazích, která je uvedena na http://geco.cz/prodejce/velkoobchod/dokumenty/GDPR a se všemi právy, které mi
v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží.

