
 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

MARKETI NG 

Společnost WMS s.r.o., se sídlem Moskevská 14, Most 434 01, IČO: 48289957, emailový kontakt: 

info@wms.cz, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) Vás tímto v souladu nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení”), informuje o zpracování vašich osobních údajů.  

I .  ÚČEL ZPRACOVÁNÍ  OSOBN ÍCH ÚDAJŮ 

- Zasílání obchodních sdělení 

I I .  PRÁVNÍ ZÁKLAD  PRO ZPRACOVÁNÍ  

- souhlas subjektu údajů 

- oprávněný zájem Správce 

I I I .  PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Údaje nebudou předávány třetím stranám s  výjimkou předání na základě zákonné povinnosti a 

případného předávání osobám, které Správci poskytují právní služby. Osobní údaje nejsou předávány 
do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.  

IV. POUČENÍ O VAŠICH  PRÁVECH 

Máte za podmínek uvedených nařízení právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním 

údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování,  
právo na přenositelnost těchto údajů k  jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů, pokud Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu 
s Nařízením. 

V případech, kdy ke zpracování vašich údajů potřebujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas 
kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento 
souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se 
aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).  

V. UKONČENÍ PŘÍJMU OBCHODNÍCH SDĚLENÍ  

 

Příjem obchodních sdělení můžete kdykoli ukončit: 
-  zasláním emailu na adresu info@wms.cz. Do emailu předmětu uveďte „Nesouhlas se 
zpracováním osobních údajů“. 

-  zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti, s předmětem dopisu „Nesouhlas se 
zpracováním osobních údajů“. 
-  vyplněním a odesláním formuláře na https://www.wms.cz/objednani-sluzeb/ 

 

VI .  PODROBNÉ INFORMACE  

 

Podrobné informace o zpracování osobních údajů Správce naleznete na https://www.wms.cz/gdpr/ 


