Souhlas se zpracováním osobních údajů
pro marketingové účely
Vážená paní, vážený pane,
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši důvěru, kterou projevíte udělením Vašeho
souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely společnosti Lexum a.s. a
Cornea Lexum s.r.o. V následujícím textu Vám přinášíme podrobné informace, které jsou
důležité pro správné pochopení udělení souhlasu.
1. Udělujete tímto souhlas společnosti Lexum, a.s. a Cornea Lexum s.r.o., se sídlem Antala
Staška 1670/80, Praha 4 Krč, 140 00, Česká republika, IČ: 28398238 a IČ: 26148552, zapsané
ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 14318 (dále
jen „Správce“), aby 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“), zpracovávaly Vaši emailovou adresu.
2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních
sdělení. E-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu.
Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
3. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu 3 let od udělení
souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.
4. S výše uděleným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv
zpět, a to například zasláním dopisu, emailu na emailovou adresu lexum@lexum.cz nebo
proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek
zastavení zasílání obchodních sdělení naší společností.
5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. poskytovatel webhostingových služeb společnost Apollo Data, s.r.o., IČ
24664791, se sídlem Štěrboholská 1434/102, 110 00 Praha 10 – Strašnice.
b. poskytovatel marketingových služeb společnost Media Channel, a.s., IČ:
27656837, se sídlem Vodičkova 736/17, 110 00 Praha 1.
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c. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,
které však v současné době Správce nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,

-

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-

na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

-

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

-

na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla
porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.
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