MasterCard Česká republika
Program MasterCard BUSINESS SELECTION
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Společnost MasterCard respektuje vaše soukromí. Toto prohlášení se vztahuje na osobní údaje
zpracovávané v rámci Program MasterCard BUSINESS SELECTION („program“). Subjektem
odpovědným za sběr a použití vašich osobních údajů v rámci Programu (správcem osobních údajů) je
společnost MasterCard Europe SA, Chaussee de Tervuren 198a, 1410 Waterloo, Belgie.
Osobní údaje shromažďované v rámci programu mohou být: název společnosti a IČO, jméno a
příjmení držitele Firemní karty, město, kontaktní email, kontaktní telefon a typ Firemní karty
MasterCard a vydavatelskou banku. Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu získané v rámci
programu budou použity pro účely provozu Programu, dále budou použity pro marketingové účely
správce, zejména za účelem zasílání obchodních nabídek, včetně obchodních sdělení elektronickými
prostředky, na dodávku zboží nebo služeb, statistické analýzy získaných údajů, přístupu ke zvláštním
informacím, segmentace databáze, průzkumu trhu a pro všeobecnou komunikaci se zákazníkem, a to
po dobu, kdy bude zákazník držitelem Firemní karty MasterCard a dále ještě po dobu následujících
pěti (5) let.
Kromě výše uvedených účelů vaše osobní údaje neprodáme, nebudeme s nimi obchodovat ani je
jinak sdělovat jiným subjektům než skupině MasterCard a našemu poskytovateli služeb, společnosti
McCann Erickson Prague, s. r. o., Riegrovy sady 28, Praha 2, v souladu s příslušnými zákony.
Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nutnou pro uvedené účely a ne déle než 10 let
po ukončení Programu. Souhlas lze kdykoliv odvolat.
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a můžete je opravit, zablokovat či odstranit, pokud
budou nesprávné, nepřesné nebo zastaralé. S těmito žádostmi se prosím obracejte na našeho
poskytovatele služeb (zpracovatele osobních údajů), společnost McCann Erickson Prague, s. r. o.,
Riegrovy sady 28, Praha 2.
Účastí v programu souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budou jménem správce MasterCard Europe
SA. zpracovány v automatizovaně vedené databázi zpracovatelem, společností McCann Erickson
Prague, s. r. o. tak, jak je popsáno v tomto prohlášení.
Více informací o postupech společnosti MasterCard při ochraně osobních dat najdete v našich
Globálních
zásadách
ochrany
osobních
údajů
na
následující
adrese:
http://www.mastercard.com/cz/globalni-zasady-ochrany-osobnich-udaju.html.

