SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM NABÍDEK
EMAILEM
Podnikatelka Anežka Brabcová , IČ: 08777811, se sídlem Svojsíkova 757, Nový Bor 473 01,
zapsaná (dále jen „podnikatelka“) Vás tímto jako správce Vašich osobních údajů v souladu
s nařízením EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR) informuje, jak zpracováváme Vámi
poskytnuté osobní údaje.
1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa.
2. Účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních nabídek společnosti,
především poledního menu v pracovních dnech.
3. Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání
uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z emailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru
pro odhlášení z odběru.
4. Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaného účelu zpracovávány vedle
správce také zpracovateli, zejména službou Mailchimp.
5. Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně. Při zpracování osobních
údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na
automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo
by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.
6. Podnikatelka přijala technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních
údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme
všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti
ochrany osobních údajů.
7. Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na
správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na
adresu ahoj@restauracebep.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový
orgán.
8. Podnikatelka nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních
údajů.

9. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici online na našich webových
stránkách. Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů,
budeme vás informovat o všech podstatných změnách.
V Novém Boru dne 7. 8. 2020
Anežka Brabcová

