
__________________________________________________________________________________

                             *** D I S C L A I M E R ***
_________________________________________________________________________________

Ochrana osobních údajů dle    nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nařízení
GDPR)
E-mailovou komunikací s touto e-mailovou adresou (zejména zasíláním e-mailů a odpovědí) vyjadřujete svůj
souhlas  se  zpracováním  Vašich  osobních  údajů  zejména  v rozsahu   údajů  uvedených  v e-mailu  resp.  jeho
přílohách. Jakožto subjekt údajů máte právo (i) vzít souhlas kdykoliv zpět, (ii) požadovat po Korporaci informaci,
jaké vaše osobní údaje zpracovává, (iii) požadovat  vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, (iv) vyžádat si
přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, (v) požadovat výmaz těchto osobních údajů
(tzv. právo být zapomenut), (vi) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na Korporaci , příslušný soud nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Korporace zpracovává zásadně osobní údaje obchodních partnerů Korporace. Korporace tímto zdvořile žádá
svoje obchodní partnery,  aby nezasílali  v e-mailech resp. žádným jiným způsobem osobní údaje jakýchkoliv
třetích osob (např. zaměstnanců obchodních partnerů, protistran, účastníků smluv nebo jiných právních vztahů
apod.), tyto osobní údaje nebudou Korporací zpracovány a budou okamžitě smazány.  Pokud nejste obchodním
partnerem  Korporace  a  zasíláte  do  Korporace  osobní  údaje   jakékoliv  formě  (např.  emailem,  datovou
schránkou, písemně apod.) vyjadřujete tímto souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu Vámi zaslaných
osobních údajů a máte práva uvedené shora pod bodem (i) až (vi) výše. 
Korporace zpracovává údaje osobní údaje zejména za účelem (a) Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy,
jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
subjektu údajů, nebo (b) Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
nebo (c) Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
nebo (d) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany. Korporace nezpracovává
osobní údaje za účelem: (a) marketingu, nebo (b) nabízení produktů nebo služeb, pokud o nabízení produktů
nebo služeb nežádá subjekt údajů, obchodní partner nebo jakákoliv třetí strana. 
Subjekt údajů je povinen hlásit Korporaci veškeré změny osobních údajů týkajících se subjektu údajů. 

Důvěrnost informací
Informace obsažené v tomto e-mailu jsou důvěrné a jsou určeny výlučně pro potřeby jeho adresáta. Text nebo
přílohy  mohou  obsahovat  utajované  informace,  informace  považované  Korporací  za  obchodní  tajemství,
případně jiné informace podléhající ochraně dle příslušných právních předpisů. Pokud Vám tento e-mail byl
doručen  omylem,  zdržte  se,  prosím,  jakékoli  manipulace  s  textem  či  přílohami,  jako  je  kopírování,
přesměrování, zpřístupnění další osobě a podobně. Korporace nezodpovídá za obsah nebo za řádné a včasné
doručení  informací  obsažených  v této  komunikaci. Použitím elektronické  komunikace  jako  prostředku další
komunikace  s Korporací  adresát  akceptuje  tento  způsob  komunikace  a  jeho  případná  rizika  a  souhlasí
s nezabezpečenou komunikací. Pro odstranění případných pochybností odesílatel uvádí, že tento e-mail, včetně
jeho příloh a informací v něm uvedených, nepředstavuje nabídku k uzavření jakékoliv smlouvy ve smyslu ust. §
1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ani potvrzovací dopis ve smyslu ust. § 1757 téhož zákona. 


