Souhlas se zpracováním osobních údajů
pro účely kontaktního formuláře
1. Udělujete tímto souhlas společnosti GIFFY, s.r.o., se sídlem Makovského náměstí 3147/2,
Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 7705697, DIČ: CZ7705697 zapsané ve veřejném rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 109721 (dále jen „Správce“), by ve
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
„Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
-

jméno a příjmení

-

název společnosti

-

e-mail

-

telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem
a)

vyřízení vašeho dotazu nebo poptávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po
dobu pravděpodobného trvání vašeho zájmu (maximálně 3 roky) nebo po dobu
trvání spolupráce

b)

zasílání novinek, obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb prostřednictvím
pošty, elektronické komunikace a telefonu ze strany Společnosti a jejích zástupců.
Zpracování zahrnuje marketingové zpracování, analýzy a profilování informací s cílem
přizpůsobení případné nabídky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3
let ode dne udělení tohoto souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv
zpět, a to například zasláním emailu na giffy@giffy.cz nebo dopisu na kontaktní údaje
společnosti.

4. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro zaslání dotazu prostřednictvím
kontaktního formuláře. Klient bere na vědomí, že v případě neudělení souhlasu budou
osobní údaje zpracovávány pouze za účelem jednorázového vyřízení zaslaného dotazu
nebo příspěvku, k tomuto zpracování není třeba souhlasu uživatele.

5. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně a/nebo automatizovaně v rámci
informačního systému společnosti, popřípadě v informačních systémech třetích osob, jež
společnost pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinností.

6. Používáme bezpečnostní metody a důvěryhodné partnery, abychom vaše osobní
informace uchovávali v maximálním bezpečí. Vaše kontaktní údaje jsou uchovány v
zabezpečených databázích, komunikace mezi databázemi vždy probíhá zabezpečeně.
Údaje jsou uloženy v šifrované podobě a chráněny silným heslem (hesly). Webové stránky,
odkud formuláře odesíláte, rovněž využívají zabezpečené SSL šifrování. Neprodáváme,
nepředáváme ani nijak jinak neposkytujeme vaše informace. Tuto dohodu můžeme
porušit v případě, že by informace byly vyžádány institucí při vyšetřování v soudním řízení.
V žádném případě ovšem neposkytneme vaše údaje pro marketingové, propagační či
jiné účely třetím stranám.

7. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce
mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
•

Google Ireland Limited – využíváme balík aplikací Google pro e-maily a kancelářský
balík

•

Google Analytics – software pro analýzu dat

•

Naši možní subdodavatelé (např. THE MEDIA crew s.r.o. , NOX Media – Vojtěch Kába)

•

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však
v současné době společnost nevyužívá.

V případě zájmu jsme schopní vám poskytnout více informací na e-mailu giffy@giffy.cz.
Všichni zpracovatelé uplatňují dostatečná zabezpečení osobních údajů.

8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) a zákona o
ochraně osobních údajů máte právo:
•

vzít souhlas kdykoliv zpět,

•

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

•

požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

•

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

•

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

•

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Souhlasím s tím, že při odeslání kontaktního formuláře bude spuštěna služba Google
reCAPTCHA, která ověří, že nejste robot. Odesláním souhlasíte i se zásadami ochrany
soukromí a smluvními podmínkami společnosti Google.

