Registrací do kontaktního formuláře uděluji svůj souhlas, aby společnost Edenred CZ s.r.o., se sídlem
Na Poříčí 1076/5, 110 00 Praha 1, IČO: 24745391, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, sp. zn. C 170804 (dále jen „Edenred CZ“), která je správcem programu Práce a život,
resp. programu Firma na talíři, zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, firma, emailová adresa, telefon, pracovní pozice (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem
společnosti Edenred CZ dobrovolně poskytl/a, a to za účelem zájmu o získání informací o projektu
Firma na talíři do své firmy.
Společnost Edenred CZ jakožto správce Osobních údajů bude shromažďovat Osobní údaje v rozsahu
nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat tyto Osobní údaje pouze v souladu
s účelem, k němuž byly shromážděny.
Společnost Edenred CZ bude zpracovávat Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu po dobu Práce a
život, resp. programu Firma na talíři. Nad rámec takto stanovené doby zpracování je společnost
Edenred CZ oprávněna uchovávat Osobní údaje, stanoví-li tak příslušné právní předpisy.
Pokud jsou osobní údaje předávány a zpracovávány třetími stranami, tak pouze v souladu se
zákonem na ochranu osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů s garancemi
organizačně-technického zabezpečení osobních údajů na straně zpracovatele. Edenred jasně definuje
účely zpracování osobních údajů a třetí strany nesmí osobní údaje použít k jiným účelům.
Společnost Edenred CZ je dále oprávněna předat moje osobní údaje třetím osobám, které společnost
Edenred CZ použije při realizaci programu Práce a život, resp. Fima na talíři. Poskytnutí údajů o třetích
osobách pověřených zpracováním mých osobních údajů zajistí společnost Edenred CZ.
Pokud zjistím nebo se domnívám, že společnost Edenred CZ jako správce nebo jiná osoba, která je
zpracovatelem Osobních údajů, provádí zpracování Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce nebo jiného zpracovatele o
vysvětlení, nebo mohu požadovat, aby správce nebo jiný zpracovatel odstranil takto vzniklý stav
(zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).
Jsem srozuměn s tím, že tento souhlas mohu kdykoli písemně odvolat a společnost Edenred CZ bude
odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.
Tímto rovněž výslovně souhlasím se zasíláním obchodních sdělení společností Edenred CZ ve smyslu
zákona 480/2004 Sb. o některých informačních službách informační společnosti, ve znění pozdějších
předpisů.

