SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH DAT PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY KOMU DÁVÁTE SOUHLAS?
Souhlas se zpracováním osobních údajů dáváte společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. (IČ 264 15
623) a dále všem členům W.A.G. Group. Obzvláště se jedná o společnosti W.A.G. Issuing Services, a.s. (IČ
050 21 910), Princip a.s. (IČ 416 90 311), HI Software a.s. (IČ 032 26 140) a další společnosti uvedené na
aktualizovaném seznamu společností, který je dostupný na www.eurowag.com. KTERÁ OSOBNÍ DATA
BUDEME ZPRACOVÁVAT? Informace, které budeme zpracovávat, zahrnují údaje ohledně vaší identity,
kontaktní údaje, údaje o vaší solventnosti a důvěryhodnosti, podrobnosti ohledně vašeho používání
služeb poskytovaných W.A.G. Group, geolokační údaje a informace z tzv. souborů cookies. K ČEMU
BUDEME VAŠE OSOBNÍ DATA VYUŽÍVAT? Dáváte souhlas se sdílením vašich osobních údajů uvnitř
W.A.G. Group a k jejich využití pro marketingové účely a obchodní komunikace, obzvláště k propagaci a
sdílení nabídek na zboží a služby od W.A.G. Group či našich obchodních partnerů, v určitých případech.
V rámci naší snahy porozumět lépe vašim potřebám dáváte také souhlas ke sběru a analýze vašich
osobních údajů (ručně či automaticky). Rádi bychom vás kontaktovali, obzvláště pomocí e-mailu, SMS,
telefonátů, klientských sekcí na webových stránkách poskytnutých W.A.G. Group, mobilních aplikací,
pošty, či osobně skrze naše obchodní představitele. NA JAK DLOUHO NÁM DÁVÁTE SVŮJ SOUHLAS?
Vaše osobní údaje budeme používat 3 roky od chvíle, kdy jste nám dali souhlas. Pokud jste, či se stanete,
klientem kteréhokoli ze členů W.A.G. Group, budeme využívat vaše osobní údaje po celou dobu vašeho
smluvního vztahu a po dobu 5-ti let ode dne, kdy váš poslední smluvní vztah s kterýmkoli členem W.A.G.
Group skončí. Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli zrušit (zcela či částečně), a to buď
způsobem popsaným v dokumentu nazvaném „Zásady na ochranu soukromí a osobních údajů“. Tyto
zásady jsou dostupné na webových stránkách www.eurowag.com a kromě obecných informací ohledně
zpracování osobních údajů se zde také nachází seznam a vysvětlení všech vašich práv týkajících se
osobních dat.
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