Súhlas so spracovaním osobných údajov - marketing
Organizácia Mesto Trenčianske Teplice vždy rešpektovala Vaše súkromie a dbala na
bezpečnosť pri
spracovávaní
Vašich osobných údajov. Chceme byť aj naďalej
transparentní a korektní a preto sme v súvislosti s novým nariadením Európskej únie č.
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, aktualizovali našu politiku ochrany osobných údajov.
Veľmi si vážime Vašu dôveru, s ktorou ste nám svoje kontaktné údaje poskytli. V minulosti ste
našej spoločnosti udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely
a zároveň disponujeme zákonným dôvodom vedenia Vašich osobných údajov na účel vedenia
evidencie našich zákazníkov. Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že takto v minulosti
udelený súhlas je možné považovať za súhlas udelený v súlade s novou, vyššie uvedenou
legislatívou.
Odteraz budete mať väčšiu kontrolu nad Vašimi údajmi, ako aj nad súhlasmi udelenými na
ich spracovanie.
Vaše slobodné rozhodnutie odovzdať nám vaše osobné údaje si vážime a zodpovedne
pristupujeme k ich ochrane. Vaše osobné údaje používame hlavne pri vybavovaní objednávok
a služieb, ktoré na nás smerujete a tiež pri zasielaní noviniek, akciových ponúk a iných
marketingových kampaní.
Preto ak chcete tieto informácie naďalej dostávať, nemusíte robiť vôbec nič. Udeľujete tým
súhlas na ďalšie spracovanie osobných údajov za účelom informovania o novinkách.
V prípade, ak si neželáte naďalej dostávať na základe udeleného súhlasu akékoľvek
informácie o zľavách, ponukách vo forme noviniek, prebiehajúcich akcií, špeciálnych bonusov
a pod., môžete kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý je založený
na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete aj v budúcnosti kedykoľvek
odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu podatelna@teplice.sk, s
uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, že si neželáte,
aby naša spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje (tlačivo na odvolanie
súhlasu so spracovávaním osobných údajov môžete nájsť aj na našej webovej stránke
www.teplice.sk). V tom prípade vás z databáz našich zákazníkov vymažeme a vy už
nebudete dostávať od nás žiadne ďalšie novinky.
Všetky ďalšie informácie o spracovaní dát z našej strany nájdete podrobne zoskupené na
našej stránke www.teplice.sk v sekcii ochrana osobných údajov.
Ďakujeme a prajeme vám krásny deň,

