BMW Group online formulář
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
Přeji si od společnosti BMW dostávat obchodní sdělení emailem, poštou, telefonicky / SMS a prostřednictvím aplikace ve
vozidle (je-li tato funkce podporována).
Zaprvé : Souhlasím s tím, aby společnost BMW Czech Republic s.r.o., se sídlem v Praze, Metronom Business Center
Budova C, 1.patro, Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5 (dále jen „BMW“) zpracovávala a využívala mé osobní údaje (např.
kontaktní a osobní údaje, jako je datum narození a skupina řidičského oprávnění, koníčky a zájmy) pro potřeby péče o
zákazníky a pro zasílání vybraných obchodních sdělení o produktech a službách BMW Group, jakož i pro účely
marketingového průzkumu. Společnost BMW může tyto údaje také zpřístupnit určitým přidruženým společnostem, jakož i
některým svým smluvním partnerům a servisům (můj preferovaný prodejce, partneři mého prodejce, informace o servisních
prohlídkách a konzultacích nebo můj regionální partner), kteří mohou využívat údaje o mé osobě a kontaktovat mě pro účely
uvedené výše. Uvedené dceřiné společnosti mohou mezi sebou sdílet aktualizace údajů.

Dále si přeji dostávat personalizované nabídky produktů a služeb BMW Group, které byly společností BMW identifikovány
na základě mých osobních preferencí a chování a také na základě využívání produktů a služeb.
Zadruhé : Souhlasím s tím, aby s pomocí statistického postupu byly mé osobní údaje použity k vytvoření individuálního
zákaznického profilu. Díky tomuto profilu mi budou zasílána obchodní sdělení s obsahem, který je pro mne relevantní, jako
např. personalizované nabídky od společnosti BMW, určitých přidružených společností, jakož i některých smluvních
partnerů a servisů (můj preferovaný prodejce, partneři mého prodejce, informace o servisních prohlídkách a konzultacích nebo
můj regionální partner). Souhlasím také s tím, aby společnost BMW můj zákaznický profil pro výše uvedené účely předala
určitým přidruženým společnostem a svým smluvním partnerům a servisům a aby mě tyto společnosti kontaktovaly
s obsahem, který pro mě bude relevantní. Pokud to bude možné, mohou být do rozvoje profilu zahrnuty údaje mnou uvedené
níže nebo získané na základě mého využívání produktů nebo služeb společnosti BMW, určitých dceřiných společností a jejich
smluvních partnerů a servisů: kontaktní údaje (jako např. jméno, adresa, e-mail); doplňkové informace/preference (jako např.
preferovaný prodejce, hobby); identifikační údaje (jako např. číslo zákazníka, číslo smlouvy); záznamy o zákazníkovi (jako
např. přijetí nabídek, údaje o nákupu vozidla, informace o prodejci); údaje o vozidle (jako např. údaje o využívání aplikace
BMW Connected: počet najetých kilometrů, dojezdová vzdálenost); údaje z aplikací / webových stránek / sociálních médií
(jako např. údaje o využívání aplikace z online účtů myBMW nebo myMINI). Úplný seznam údajů z těchto kategorií naleznete
zde.

Žádosti o změnu prohlášení o udělení souhlasu a právo na odvolání souhlasu
Zatřetí : Svůj souhlas udělený společnosti BMW mohu kdykoli s účinky do budoucna odvolat, a to prostřednictvím svého
online účtu v sekci „mé osobní údaje“ nebo kontaktováním zákaznického centra společnosti BMW (tel. č. 844 269835, e-mail
zakaznicky.servis.cz@bmw.com). Po úplném odvolání souhlasu již můj zákaznický profil nebude nadále zpracováván a nebudu
již nadále dostávat žádná obchodní sdělení. Prostřednictvím konkrétních komunikačních kanálů mohu dále požadovat
informace o svých údajích uchovávaných společností BMW, jakož i opravu, vymazání nebo zablokování mých osobních údajů.
Další podrobnosti týkající se zpracovávání mých osobních údajů ze strany společnosti BMW a mých práv jsou k dispozici
online v sekci zásady ochrany osobních údajů.

Přidružené společnosti: https://www.bmw.cz/cs_CZ/topics/group-companies.html
Zásady ochrany osobních údajů link: https://www.bmw.cz/cs/footer/metanavigation/dataprivacy/privacy-subpage-weblink-e.html

