PŘIHLÁŠENÍ SE K ODBĚRU NOVINEK / ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O SOUTĚŢÍCH
Vyplněním vaší e-mailové adresy na této stránce a aktivním zaškrtnutím políček níže
dobrovolně souhlasíte s tím, aby společnost Limes Litomyšl s.r.o.., se sídlem:
Němčice 160, 561 18 Němčice, IČ: 15035140 (dále jen „Společnost“)., uchovávala
údaj o vaší e-mailové adrese a zařadila vás do databáze odběratelů novinek / informací
o soutěží v rozsahu vašeho výběru - viz níže políčka k zaškrtnutí.
Tato e-mailová adresa bude naší společností využita výlučně pro účely zasílání
novinek o našich produktech a akčních nabídkách/aktuálních soutěžích, a to na
dobu 5 let nebo do doby, kdy svůj souhlas odvoláte. V rámci každého e-mailu
budete mít možnost odmítnout další zasílání novinek a pokud takové odmítnutí
obdržíme, vaši e-mailovou adresu vymažeme pro tento účel ze své databáze.
Tento souhlas je zároveň udělován jako souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, přičemž za
obchodní sdělení jsou považovány pro tyto účely pouze nabídky, které si níže zvolíte
a jiné typy nabídek vám zasílat nebudeme.
Další a podrobné informace související se zpracováním vašeho osobního údaje
(včetně výčtu vašich práv a kontaktní osoby pro případné dotazy) naleznete na
www.limes.cz a doporučujeme si je prostudovat.
E-mail pro zasílání novinek: …………………………………………………………........
□ souhlasím se zpracováním mých osobních údajů dle shora uvedených
podmínek a ţádám o zasílání:
□ novinek v nabízených produktech či informací o akčních nabídkách □ informací
o soutěţích pro zákazníky (spojené s vyplněním dotazníku spokojenosti).
Po vyplnění e-mailu a provedení volby vám bude zaslán potvrzovací e-mail.
Teprve potvrzením odkazu v e-mailu budete zařazeni do databáze odběratelů
zvolených informací. Pokud e-mail nepotvrdíte do 7 dnů, poskytnutý e-mail
vymaţeme.
Pokud byste chtěli svůj souhlas odvolat, sdělte nám tuto skutečnost kdykoliv na
adresu: Limes Litomyšl s.r.o.., se sídlem: Němčice 160, 561 18 Němčice. Odvoláním
souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů.

