SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Registrací na webu uděluje uživatel společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická
1527/68b, 100 00 Praha 10, IČO 45308314, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 1377, jakožto správci osobních údajů, v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraněosobních údajůa o změněněkterých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, které uživatel uvedl při registraci a dále
informací, které se uživatel rozhodl prostřednictvím webové stránky sdílet se správcem a to:
jméno, přijímení, e-mail, Facebook ID, číslo ClubCard, osobní číslo zaměstnance, (dále jen
„údaje“),
za účelem vyhodnocování uživatelůzapojených do aktivit webu (viz níže) a soutěží, zasílání
marketingových nabídek a služeb správce anebo jeho obchodních partnerůve smyslu zákona
č
. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, dále pak pro cílení
reklamních aktivit a pro sledování pohybu uživatelůna webu za účelem vylepšování služeb
webu.
Registrace na webu umožňuje uživateli zapojit se do nabízených aktivit, jako je nahrávání
vlastního obsahu, nahrávání vlastních receptů, sdílení obsahu z webu na svém facebookovém
profilu, zvaní svých přátel, účastnit se soutěží a hodnotiti příspěvky.
Správce se zavazuje dbát o to, aby uživatelé v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů
neutrpěli újmu na svých právech, a zavazuje se přijmout taková technická opatření, která
budou data chránit před neoprávněnými nebo nahodilými zásahy a přístupy ze strany třetích
osob, před jejich změnou, zničením, ztrátou, neoprávněnými přenosy, jakož i před jiným
zneužitím.
Uživatelé berou na vědomí, že jejich údaje mohou zpracovávat oprávnění zaměstnanci a
pracovníci správce, případně třetí strany pověřené ke zpracování údajů správcem
(zpracovatelé), kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti.
Uživatelé berou dále na vědomí, že mají (i) právo přístupu ke svým osobním údajům, (ii) právo
na opravu svých osobních údajů, (iii) právo požádat správce nebo zpracovatelem o vysvětlení v
případě, že se dotčený uživatel bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního
života nebo v rozporu se zákonem, jakož i právo, aby takový závadný stav byl odstraně
n
(zejména provedením opravy nebo likvidace osobního údaje), případněje oprávněn se obrátit
přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tento souhlas je dobrovolný, uděluje se na dobu registrace na těchto stránkách a uživatel má
právo jej kdykoliv odvolat. Uživatel je povinen poskytnout údaje přesné a pravdivé a
v případějejich změny tyto bez zbytečného odkladu oznámí správci.
Za účelem zlepšování kvality poskytovaných služeb a usnadnění jejich použití využívá web
služby Google Analytics, včetněfunkce User ID, která umožňuje detailní analýzu chování
uživatelůwebu, a to i na více zařízeních. Data o používání webu shromažďovaná pomocí
služby Google Analytics jsou anonymní, nemají povahu osobních údajů a nebudou
přiřazována ke konkrétním osobám a jejich osobním údajům. Ke sběru dat může služba

Google Analytics užívat souborůcookie ukládaných na zařízení uživatele, v nichž tak tato data
mohou být obsažena. Uživatel používáním webu souhlasí s použitím služby Google Analytics,
a to včetněfunkce User ID, a též s ukládáním souborůcookie na své zařízení. Tento souhlas
může uživatel kdykoliv odvolat pomocí instalace následujícího doplňku prohlížeče
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

