
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas správci osobních údajů, Andree Pavelcové, IČO: 06020145, sídlem Chelčického 14, 360 01 Karlovy Vary, zapsané v živnostenském rejstříku Magistrátu města Karlovy Vary,
aby ve smyslu GDPR nařízení zpracovával můj osobní údaj – e-mailovou adresu. 

Zpracovávat osobní údaje je možné na základě souhlasu, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nařízení. Správce bude osobní údaje zpracovávat pro zasílání aktualit z dílny Brainee
akademie – tedy newsletteru a obchodních sdělení (např. kdy se spustí celá akademie). Osobní údaje bude správce zpracovávat po dobu 3 let, pokud mu neudělím souhlas na dobu
delší, případně pokud nebude správce mít tzv. oprávněný zájem na dalším zpracování, o kterém bych byl dále informován.

Souhlas můžu vzít kdykoliv zpět, a to elektronicky zasláním e-mailu na adresu info@brainee.cz, proklikem v zápatí každého newsletteru nebo písemně na výše uvedené adrese.
Zpětvzetí souhlasu však nemá vliv na zákonnost dosavadního použití osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce pro výše uvedené účely může částečně zpracovávat i poskytovatel mailingového nástroje Mailchimp a
případně další poskytovatelé technických služeb. Osobní údaje také mohou být předány orgánům veřejné moci (např. policie nebo soudy) v případě, že správce bude mít takovou
povinnost. 

Beru také na vědomí, že podle GDPR nařízení mám právo požadovat po správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a ty nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů -
pokud se nejedná o osobní údaje, které je povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů. Dále právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u Úřadu
pro ochranu osobních údajů a na účinnou soudní ochranu, pokud mám za to, že moje práva byla podle GDPR nařízení porušena v důsledku zpracování osobních údajů správcem v
rozporu s tímto nařízením.

Veškerá práva je možné uplatnit elektronicky na adrese info@brainee.cz nebo písemně na výše uvedené adrese sídla správce.


