ŽÁDOST O VYTVOŘENÍ ZÁKAZNICKÉ KARTY
Žádám o vystavení zákaznické karty marketu UNI HOBBY ……………..

FYZICKÁ OSOBA
Příjmení, jméno, titul: ………………….…………………………………………………………………….
Bydliště, PSČ: ………………………………………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………

FIRMA
Název firmy: …………………………………………………………………………………………………..
Příjmení, jméno, titul: ………………….…………………………………………………………………….
Sídlo firmy: …………………………………………………………………………………………………….
IČ, DIČ: …………………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………..

Souhlas se šířením obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků
Já níže podepsaný/á, v souvislosti se žádostí o vystavení věrnostní karty UNI HOBBY uděluji společnosti
UNI HOBBY, a.s., IČO: 247 11 594, se sídlem Praha 2, Vinohradská 365/10, PSČ 120 00, zaps. v OR
vedeném MS v Praze pod sp. zn. B 16346 souhlas se zpracováním svého jména, příjmení a e-mailové
adresy pro obchodní sdělení elektronickými prostředky na 10 let. Vím, že tento souhlas je dobrovolný a
mám právo kdykoliv písemně vyjádřit nesouhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Po uplynutí 10
l e t j e UNI HO B B Y, a . s. (d á l e j e n „UH“) p o vi n e n zí ska n é o so b n í ú d a j e zl i kvi d o va t .
Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům UH, zpracovateli osobních údajů, kterého UH
pověří, jakož i subjektům, které jsou oprávněny šířit obchodní sdělení UH. Osobní údaje budou
zpracovávány automatizovaně i manuálně, v elektronické i tištěné formě. Vím, že mám právo přístupu
k osobním údajům, právo na jejich opravu a mohu požadovat od UH vysvětlení, budu-li se domnívat, že
zpracování osobních údajů je v rozporu se zákonem či ochranou mého osobního života, a mohu žádat, aby
UH odstranil tento stav, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních
údajů.

Zákazník přezval informaci o zpracování osobních údajů, která je k dispozici i na www.unihobby.cz

V ………………………………… dne …………………………

Informace o zpracování osobních údajů členů Věrnostního programu UNI HOBBY (Členové věrnostního programu)
Úvodní informace
Společnost UNI HOBBY, a.s. zpracovává osobní údaje členů Věrnostního programu UNI HOBBY, kteří jsou fyzickými osobami a jsou držiteli zákaznické karty UNI HOBBY (dále jen
„Členové věrnostního programu“), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“),
a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.
Tato Informace o zpracování osobních údajů Členů věrnostního programu obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech
subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.
Správce osobních údajů
Společnost UNI HOBBY, a.s., se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Vinohradská 365/10, PSČ 120 00, IČO: 247 11 594, vystupuje ve vztahu k osobním údajům Členů věrnostního programu
v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“).
Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Členů věrnostního programu a jiných skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření
k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti UNI HOBBY, a.s. (dále jen
„Směrnice“).
Členové věrnostního programu mají právo se na společnost UNI HOBBY, a.s. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u
Správce svá práva subjektů údajů, a to:





písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce, Kontaktní místo pro osobní údaje;
elektronicky na e-mailovou adresu Kontaktního místa pro osobní údaje: info@unihobby.cz;
telefonicky na tel. čísle: +420 224 247 154;
osobně na Kontaktním místě pro osobní údaje, zřízeném u Správce.

Zpracovatelé osobních údajů
Správce ve vztahu k osobním údajům Zákazníků smluvně pověřil k dalšímu zpracování osobních údajů zpracovatele: U & SLUNO a.s.
Účely zpracování osobních údajů
Správce zpracovává vybrané osobní údaje Členů věrnostního programu za následujícími účely:


registrace a další administrace členství/ účasti ve věrnostním programu UNI HOBBY;



zasílání nabídek a informací o aktuálních slevových a jiných akcí (obchodních sdělení);



plnění povinností vyplývajících z daňových předpisů.

Právní tituly zpracování osobních údajů
Právním titulem ke zpracování osobních údajů Zákazníků ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování je:


souhlas subjektu údajů;



plnění právních povinností správce.

Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů
Osobní údaje Členů věrnostního programu jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:


automatizované zpracování

v informačních systémech: adresní a identifikační údaje;

manuální zpracování
v listinné nebo elektronické podobě.
Rozsah zpracování osobních údajů
Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Členů věrnostního programu:


jméno a příjmení, adresa bydliště, popř. sídla, popř. IČO, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Doba uložení osobních údajů
Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Členů věrnostního programu ze strany Správce je následující:



po dobu 10 let od udělení souhlasu;
po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů/ 5 let (v případě prodeje, poskytnuté slev aj.).

Práva subjektů údajů
Členové věrnostního programu jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:







právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
právo na omezení zpracování osobních údajů;
právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mailová adresa: posta@uoou.cz

