Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se službou Newsletter
1.

Abychom Vám mohli zasílat náš Newsletter, k jehož odběru jste se přihlásili anebo teprve hodláte přihlásit,
potřebujeme k tomu zpracovávat některé Vaše osobní údaje.

2.

Za účelem ochrany Vašeho soukromí a omezení zpracování osobních údajů pouze na ty, které skutečně
k poskytnutí služby Newsletter potřebujeme zpracovávat, zpracováváme pouze Vámi zadanou emailovou adresu
a IP adresu (dále také jen „Vaše osobní údaje“).

3.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je poskytování služby Newsletter (plnění smlouvy), k
jejímuž odběru jste se přihlásili. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je právě zasílání Newsletter na Vámi
zadanou emailovou adresu.

4.

Správcem Vašich osobních údajů v rámci služby Newsletter, je společnost EPC Health Invest SE, se sídlem Antala
Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 – Krč, Česká republika, IČ: 04465059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spis. zn. H 1645 (dále jen „společnost EPC“).

5.

Společnost EPC zpracovává Vaše osobní údaje v distribučním listu (seznamu odběratelů) Newsletter. Vaší IP
adresu zpracováváme pouze v okamžiku Vašeho přihlášení (registraci) k odběru Newsletter a pak v souvislosti
s každou Vaší aktivitou týkající se přijatého Newsletteru (tedy konkrétně otevření emailu s Newsletterem a
případně kliknutí na kterýkoli link z Newsletteru) – viz také bod 8 dále v tomto dokumentu.

6.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, kterou rozumíme dobu do
6.1. Vašeho odhlášení se z odebírání našeho Newsletteru; anebo
6.2. zrušení služby Newsletter ze strany naší společnosti;
přičemž se uplatní ta z uvedených skutečností, která nastane dříve.

7.

Vaše osobní údaje zpracováváme s využitím těchto zpracovatelů, kteří jsou příjemci Vašich osobních údajů a
budou je zpracovávat pro společnost EPC, a to pouze v níže uvedeném rozsahu:
7.1. Zpracovatel:

ACTIVE24, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 – Karlín, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 51029, IČO: 25115804

Rozsah zpracování:

EXTERNÍ POSKYTOVATEL SLUŽBY ELEKTRONICKÉ POŠTY; SERVER/HOSTING
PROVIDER

8.

V každé emailové zprávě, kterou Vám je zaslaný náš Newsletter, je umístěna také sledovací technologie podobná
„cookies“. Je to malý soubor, jehož prostřednictvím zjišťujeme, zda jste otevřeli email s Newsletterem a zda jste
případně klikli na některý z linků uvedených v Newsletteru. Tato technologie zaznamenává Vaši emailovou
adresu a IP adresu v souvislosti s otevřením emailu s Newsletterem a v souvislosti s kliknutím na některý z linků
v Newsletteru. Takto shromážděné údaje od našich odběratelů vytvářejí statistiku, která nám slouží k
vyhodnocování efektivnosti zasílání Newsletteru (např. kolik z odběratelů jej otevře) a sledování preferencí
odběratelů Newsletteru z pohledu jeho obsahu (např. zda odběratele zaslané linky zaujali a klikli na ně). Pokud si
ve Vaší aplikaci na zpracování elektronické pošty nastavíte zákaz stahování obrázků, znemožní nám to sledovat,
zda jste email s Newsletterem otevřeli či nikoli a nebudeme tak moct informaci o Vaší aktivitě zohlednit v našem
statistickém vyhodnocování efektivity a zajímavosti Newsletteru pro odběratele. Zakázat nám sledovat to, zda
jste v emailu s Newsletterem klikli na některý z tam případně uvedených linků však nelze.

9.

Z pohledu ochrany Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:
•
•

právo požadovat od společnosti EPC přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů;
právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, např. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10. Vaše práva můžete uplatnit písemně dopisem odeslaným na adresu naší společnosti anebo e-mailem na adresu
nl@europainclinics.cz, na kterou se můžete také obrátit s jakýmkoli dotazem týkajícím se naší služby Newsletter.
11. Z odběru naší služby Newsletter se můžete kdykoli odhlásit tím, že kliknete na příslušný link, který se nachází
v každém emailu, kterým Vám byl zaslán Newsletter.

