Registrací do věrnostního programu UNI HOBBY udělujete společnosti UNI HOBBY, a.s., IČO 24711594,
se sídlem Vinohradská 365/10, 120 00 Praha 2, zaps. v OR vedeném MS v Praze pod sp. zn. B 16346
(dále jen „správce“) souhlas se zpracováním svých vyplněných osobních údajů (jméno, příjmení,
adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa) za účelem administrace věrnostního programu
UNI HOBBY. Údaje získané a spravované na základě tohoto souhlasu mohou být správcem uloženy po
dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu; po uplynutí 10leté doby je správce povinen získané osobní
údaje zlikvidovat, pokud mu nebude k jejich zpracovávání svědčit jiný řádný titul. Zároveň tím také
souhlasíte, aby Vám správce zasílal na Vámi uvedenou e-mailovou adresu svá obchodních sdělení.
Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce, zpracovateli osobních údajů,
kterého správce pověří, jakož i subjektům, které jsou oprávněny šířit obchodní sdělení správce;
správce odpovídá za to, že všichni příjemci údajů budou postupovat v souladu s tímto souhlasem a se
závaznými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány
automatizovaně i manuálně, v elektronické i tištěné formě.
Před tím, než pokračováním v registraci udělíte tento souhlas, vezměte na vědomí, že máte právo
- požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,
- na opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování svých údajů,
- vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
- na přenositelnost údajů, jsou-li tyto zpracovávány automatizovaně, to znamená, že v takovém
případě máte právo získat své osobní údaje, které byly Vámi poskytnuty správci, ve
strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném a interoperabilním formátu,
- kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů udělený správci
- podat stížnost týkající se nakládání s Vašimi údaji u dozorového úřadu dle zákona či jiného
závazného právního předpisu (úřad typu Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiný obdobný
úřad na něj navazující či jej nahrazující).
Poskytnutí Vašich osobních údajů, resp. udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné; pokud tento
souhlas správci udělit nechcete, nepokračujte v registraci. Nakupování v internetovém obchodě
společnosti UNI HOBBY, a.s., který je dostupný na webu www.unihobby.cz, je umožněno
i neregistrovaným zákazníkům.
Pokračováním v registraci do věrnostního programu UNI HOBBY udělíte správci souhlas, který bude
právním základem pro zpracovávání Vámi vyplněných osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu.

