Zaškrtnutím políčka ve formuláři udělujete společnosti Heineken Česká republika, a. s., se sídlem
U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice (dále jen „HEINEKEN“ nebo „my“) souhlas se zpracováním vaší
e-mailové adresy.
Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje?
Souhlas udělujete za účelem zasílání informací o novinkách a plánovaných akcích pořádaných
společností HEINEKEN nebo na kterých se společnost HEINEKEN partnersky spolupodílí. Příležitostně
se na vás můžeme obrátit i se žádostí o vyplnění anonymního průzkumu.
Zasílané informace mají podobu standardní elektronické komunikace – e-mailové zprávy (dále jen
„zpráva“), odeslané buď hromadně z obecných firemních adres, nebo individuálně ze strany vybraných
zaměstnanců.
Udělení vašeho souhlasu je dobrovolné, ale zároveň nezbytné k tomu, abychom vám mohli posílat výše
uvedené informace. Právním základem tohoto zpracování je váš souhlas.
Jaké osobní údaje zpracováváme?
Abychom vám mohli posílat zprávy, používáme pouze vaši e-mailovou adresu, kterou jste uvedli ve
formuláři.
Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?
Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu 3 let. Před uplynutím této lhůty můžete
Heineken udělit souhlas znovu. Pokud ho neudělíte, po uplynutí této lhůty vás vymažeme z naší
databáze a přestanete od nás dostávat zprávy. Souhlas můžete také kdykoliv odvolat a tím zrušit
zasílání zpráv. Využít můžete odkaz umístěný v dolní části každé zprávy (odkaz je zpravidla označen
jako „odhlásit se“, „zrušit odběr novinek“ apod.).
Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
HEINEKEN využívá služeb externích společností, které nám pomáhají se zasílaním zpráv:

-

Isobar Czech Republic s. r. o.
Active24 s. r. o.

Osobní údaje mohou být poskytnuty třetí osobě, která jedná za/ve prospěch společnosti HEINEKEN
v souvislosti s plněním jejích povinností ve vztahu k dotčeným subjektům, jakož i jiným subjektům,
s nimiž HEINEKEN uzavře písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, a to vždy v rozsahu a za
podmínek sjednaných s HEINEKEN jako správcem osobních údajů.
Všechny výše jmenované společnosti mají sídlo v zemích Evropského hospodářského prostoru. Od
všech poskytovatelů služeb vyžadujeme, aby přijali odpovídající opatření na ochranu důvěrnosti
a bezpečnosti osobních údajů.
Bezpečnost osobních údajů
Přijali jsme odpovídající technické, fyzické a organizační opatření na ochranu osobních údajů,
shromážděných prostřednictvím webových stránek, před jejich zneužitím nebo náhodným,
neoprávněným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, zveřejněním, získáním nebo přístupem

k nim, které jsou vyžadovány v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů.
Ochrana osobních údajů u dětí
Nezpracováváme osobní údaje osob mladších 18 let.
Jaká máte práva?
Máte právo požádat o přehled vašich osobních údajů zpracovávaných společností HEINEKEN. Máte
právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu.
Máte právo na opravu, odstranění nebo omezení používání osobních údajů.
Máte také právo žádat, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje. Máte právo vznést námitku
proti používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, a pokud tak učiníte, vaší žádosti
vyhovíme.
Aniž byste ovlivnili legitimitu našeho zpracování osobních údajů před odvoláním vašeho souhlasu,
máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat.
Kontakt
Chcete-li uplatnit kterékoliv z vašich práv uvedených výše nebo pokud máte jakýkoli jiný dotaz, námitku
proti využívání vašich osobních údajů nebo stížnost ohledně ochrany osobních údajů nebo způsobu,
jakým vaše údaje zpracováváme, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu
osobniudaje@heineken.com. V odůvodněných případech máte také právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů ČR (posta@uoou.cz).
Správce:
Heineken Česká republika, a. s., adresa: Krušovice, U Pivovaru 1, PSČ 270 53, IČO 45148066, zapsaná
u Městského soudu v Praze, spisová značka 1515 B
Korespondenční adresa: Office Praha, Antala Staška 38, 140 00 Praha 4

