MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, Česká republika

Dữ liệu đối tượng kinh doanh
Là người có thẩm quyền, tôi đồng ý cung cấp thông tin, dữ liệu cho công ty MAKRO Cash & Carry
ČR s.r.o, có trụ sở ở Praza 5, Jeremiášova 1249/7, IČ: 26450691, được viết vào sổ đăng ký thương
tòa án thành phố Praha, phần C, tập 83051 (Tiếp theo được gọi tắt bằng "công ty MAKRO"), trong
thời gian cần thiết để hoàn thành vào việc đăng ký khách hàng cho đối tượng đã được liệt kê.

Thông tin thương mại
Là người có thẩm quyền, tiếp theo tôi đồng ý để công ty MAKRO gửi thông tin thương mại và thông
tin về các hoạt động thương mại vào địa chỉ đã cung cấp hoặc điện tử.

Thông tin cá nhân
Là người có thẩm quyền tôi đồng ý cho công ty MAKRO, là người quản lý dữ liệu, sử dụng thông tin
cá nhân, cũng như đồng ý cho các đối tác hợp đồng của công ty MAKROk sử dụng thông tin với
mục đích cung cấp thông tin về công ty MAKRO, về sản phẩm và các chiến dịch quảng cáo bao gồm
cung cấp cả mẫu hàng và đối với mục đích quảng bá đó là chào hàng và dịch vụ, kể cả gửi thông tin
về tổ chức các chiến dịch, hàng hóa và các hoạt động khác cũng như đưa các thông tin cá nhân cho
các cá nhân quản lý dữ liệu khác trong phạm vi quy định của pháp luật với mục đích chào hàng và
dịch vụ, trong thời gian 1 năm kể từ ngày giao dữ liệu hoặc đến ngày hủy sự đồng ý này, kèm theo
dữ liệu cá nhân có thể có cả những dữ liệu khác (ví dụ như dữ liệu giao dịch) nếu như quy định pháp
luật không quy định khác. Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân sẽ phải tuân theo điều luật số
101/2000 Sb., về bảo vệ thông tin cá nhân (tiếp theo gọi tắt là "luật"). Đồng thời tôi cũng khẳng định
rằng tất cả những thông tin đã cung cấp đều là thật. Trong trường hợp sai sót tôi sẽ hoàn toàn chịu
trách nhiệm. Tiếp theo tôi muốn khẳng định rằng, tôi đã được thông qua về những quyền lợi của
mình và tôi ý thức được rằng theo điều số 11 và 21 của điều luật tôi có những quyền lợi sau, như
cung cấp thông tin là điều tự nguyện và tôi có thể gửi đơn hủy sự đồng ý của mình đến trụ sở công ty
MAKRO bất kỳ lúc nào mà không cần phải trả phí. Tôi có quyền truy cập và sửa đổi thông tin cá
nhân, có quyền ngăn chặn thông tin cá nhân không chính xác, được xóa, hủy, vân vân. Trong trường
hợp tôi phát hiện việc sử dụng thông tin cá nhân có mẫu thuẫn với việc bảo vệ cuộc sống cá nhân và
riêng tư ( ví dụ sử dụng thông tin cá nhân đã được cung cấp không chính xác) hoặc có mâu thuẫn
với luật, tôi có thể yêu cầu công ty MAKRO về việc giải thích và loại bỏ những tình huống như vậy.
Hoặc nếu như đơn của tôi được chấp nhận tôi có thể nhờ đến cơ quan bảo vệ thông tin cá nhân.
Trường hợp tôi không đồng ý để tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân nữa, tôi có thể yêu cẩu xóa bỏ
những dữ liệu đã cung cấp từ cơ sở dữ liệu bất kỳ lúc nào.
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