SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ K MARKETINGOVÝM ÚČELŮM

KOMU UDĚLUJETE SVŮJ SOUHLAS?
Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů udělujete společnosti W.A.G. payment solutions, a.s.
(IČ: 264 15 623) a dále i všem ostatním členům skupiny W.A.G. Zejména jde o společnost 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
dalším společnostem, které jsou uvedeny na aktuálním seznamu společností dostupném na webové
stránce www.eurowag.com.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT?
Údaje, které plánujeme zpracovávat zahrnují Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, podrobnosti o
Vaší solventnosti a důvěryhodnosti, detaily o používání služeb poskytovaných skupinou W.A.G.,
geolokační údaje a údaje z tzv. cookies.

K ČEMU BUDEME POUŽÍVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Svůj souhlas vyjadřujete se sdílením Vašich osobních údajů v rámci skupiny W.A.G. a k jejich použití
za účelem kontaktování k marketingovým průzkumům a obchodním sdělením, zejména k propagaci a
nabídkám zboží a služeb od skupiny W.A.G., resp. od našich obchodních partnerů. Protože bychom
rádi detailně poznali Vaše potřeby, udělujete souhlas také ke sběru a analýze Vašich osobních údajů
(manuálně i automatizovaně).
Rádi bychom Vás kontaktovali zejména prostřednictvím e-mailů, SMS, telefonním voláním,
prostřednictvím klientské sekce webových stránek provozovaných členy skupiny W.A.G., mobilními
aplikacemi, běžnou poštou a/nebo i osobně prostřednictvím našich obchodních zástupců.

NA JAK DLOUHO NÁM SVŮJ SOUHLAS UDĚLUJETE?
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat 3 roky od okamžiku, kdy jste nám k tomu udělili svůj souhlas.
Pokud jste (či se stanete) klientem některého ze členů skupiny W.A.G., pak Vaše osobní údaje
budeme zpracovávat 5 let jdoucích ode dne, kdy dojde k ukončení posledního ze smluvních vztahů
uzavřeného mezi Vámi a některým ze členů skupiny W.A.G.
Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej odvolat (zcela či částečně) kdykoliv a to způsobem uvedeným
v dokumentu „Zásady ochrany soukromí a osobních údajů“. Tyto zásady jsou dostupné na webových
stránkách www.eurowag.com a nad rámec obecných informací o zpracování osobních údajů obsahují
i výčet a vysvětlení Vašich práv vztahujících se k osobním údajům.

