
Ochrana osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

§ 1

Na základě zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, BM ČESKO s.r.o., sídlem Türkova 1272/7, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká
republika,  identifikační  číslo:  043  35  813,  DIČ:  CZ04335813,  zapsané  v obchodním  rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 246100  (dále jen "BM") vydává tato pravidla
ochrany osobních údajů (dále jen "pravidla ní").

 § 2

1. Uživatel, pokud chce stáhnout Akční kupón, musí vyplnit příslušný formulář. Od Uživatele
jsou vyžadovány následující osobní údaje: jméno, příjmení a e-mailová adresa.

2. Uvedení  osobních  údajů  ve  formuláři  je  dobrovolné,  ale  nezbytné  za  účelem  stažení
Akčního kupónu. Veškeré osobní údaje, které Uživatel uvede v registračním formuláři, jsou
zpracovávány v souladu s obecně závaznou právní úpravou České republiky, především, v
souladu  se  zákonem  č.  122/2013  Sb.  o  ochraně  osobních  údajů  a  o  změně  některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při
prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy
uzavřené mimo obchodní  prostory prodávajícího a o změně některých zákonů,  ve znění
pozdějších předpisů.

§ 3

1. BM  zpracovává  osobní  údaje  Uživatelů  a  využívá  je  v  rozsahu  nezbytném  za  účelem
uzavírání  a plnění smluv uzavíraných prostřednictvím webové stránky BM, tj  vystavení a
zaslání Akčního kupónu uživateli. BM zpracovává osobní údaje Uživatelů za účelem použití
Akčního kupónu.

2. BM, na základě výslovného souhlasu Uživatele, má právo zasílat uživateli, na jím uvedené e-
mailové  adresy,  obchodní  informace  e-mailem,  a  to  prostřednictvím koncových  zařízení
(např. počítač, server) nebo automatických zasílacích systémů (např. seznamy e-mailových
adres). Výše uvedený souhlas je Uživatel oprávněn kdykoliv odvolat. 

§ 4

Osobní  údaje získané BM v rámci  této akce nebudou nijak  zveřejněny ani  zpřístupněny třetím
osobám, s výjimkou těch subjektů, kterým je BM povinen zpřístupnit uvedené osobní údaje na
základě zákona.

§ 5

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, může ověřit jejich správnost, provést jejich
opravu nebo požádat o jejich odstranění na základě žádosti, kterou doručí na adresu BM.


