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FALCO-Profi, spol. s r.o., se sídlem Chotusice 287, PSČ 28576, IČ 61678970, DIČ CZ61678970, zapsaná u 
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 34937 

   

 

 
Vážení přátelé. 
 
Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) si vám dovolujeme sdělit, že v souvislosti s 
marketingovými aktivitami a prodejem našeho zboží provádíme zpracování Vašich osobních 
údajů. 
Jedná se o informace, které potřebujeme pro naše marketingové a obchodní účely, zajištění 
přípravy a plnění smluv nebo objednávek a následnou fakturaci, včetně případného řešení 
reklamací nebo komunikace se zákaznickým servisem. Také pracujeme s kontaktními 
informacemi na osoby, které potřebujeme v oprávněném zájmu pro organizační zajištění 
dodávek.  
Kontaktní údaje z titulu oprávněného zájmu v souladu se zákonem používáme také pro zasílání 
informačních newsletterů a e-mailových nabídek, akcí a dalších propagačních materiálů.  
Možnost odmítnout tato zasílání je součástí každé zprávy nebo k odmítnutí můžete použít 
formulář Souhlas s Newsletter, kde zakliknutím odmítnete variantu NESOUHLASÍM. Formulář je 
přiložen. 

Máte právo: 
- požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás jako správce zpracováváme ve smyslu 

článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR, 
- požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů ve smyslu článků 16 a 17 nařízení GDPR, 
- požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 18 nařízení GDPR, 
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů článku 21 nařízení GDPR, 
- právo na přenositelnost svých osobních údajů ve smyslu článku 20 nařízení GDPR, 
- právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, a to včetně profilování ve 

smyslu článku 22 nařízení GDPR 
- odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním 
- na oznámení, že došlo k porušení zabezpečení jeho osobních údajů ve smyslu článku 34 

nařízení GDPR 
- právo podat stížnost u dozorového úřadu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení 

GDPR, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 
 
Správcem osobních údajů je FALCO-Profi, spol. s r.o. se sídlem v Chotusice 287, PSČ 285 76. 
Celý dokument Směrnice pro ochranu OÚ ve FALCO-Profi naleznete na našich webových 
stránkách www.falcoprofi.cz.  
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