Informace o zasílání reklamních a obchodních sdělení
Podmínky a specifikace zasílání reklamních a obchodních sdělení společností:
SOFTFLOOR.CZ s.r.o., se sídlem Haštalská 760/27, Staré Město, IČO 247 91 431, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174564,
provozující síť prodejen Koberce K + K jako správce osobních údajů.
§

§

§
§
§

Zaškrtnutím souhlasu se zasíláním reklamních a obchodních sdělení udělujete souhlas,
aby společnost zpracovávala (elektronicky, fyzicky) Vaše osobní údaje a informovala Vás
o obchodních příležitostech a nabídkách, relevantních k Vámi vyjádřenému zájmu.
Tento souhlas můžete kdykoliv zčásti nebo úplně odvolat a platí maximálně po dobu
deseti let ode dne dělení souhlasu, nebude-li mezitím obnoven z vaší strany opětovným
udělením souhlasu nebo po dobu účasti ve věrnostním klubu K+K (s ohledem na to,
jaká skutečnost nastane déle).
Souhlas je dán k zasílání informací a nabídek společnosti a neopravňuje nás k předávání
a zasílání reklamních sdělení a obchodních nabídek třetích stran.
Odvolat souhlas lze e-mailem adresovaným na info@kobercekk.cz , písemně na adresu
sídla společnosti, případně stejným způsobem, jakým jste jej poskytli.
V případě odběru formou emailu - newsletteru postačí pro odvolání souhlasu kliknutí na
odkaz „odhlásit z odběru“ v zápatí e-mailu.

Jakou formou Vás budeme kontaktovat?
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Reklamní sdělení zasíláme pouze formou běžné a elektronické pošty případně
telefonicky. Vždy zasíláme jen informace vztahující se k obdobným produktům a
službám, o které jste vyjádřili zájem.
Nejčastější formou sdělení je e-mail, který vždy obsahuje možnost tzv. opt-out, tedy
odhlášení z odběru novinek.
V případě vyžádání obchodní nabídky z Vaší strany a rychlejší komunikace Vás pak
můžeme kontaktovat také pomocí telefonu, který jste nám pro tento účel poskytli.
V mimořádných situacích Vás můžeme kontaktovat písemně a to například formou přání
k Vánocům atp.

Veškeré osobní a kontaktní údaje, které nám poskytnete, chráníme dle zákona, našich
podmínek a zpracováváme je v souladu s GDPR. Rádi bychom Vás upozornili, že máte
právo požadovat přístup k poskytnutým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na
přenositelnost údajů. Případné dotazy a stížnosti lze směřovat na Úřad pro ochranu
osobních údajů.

