„Pověření k zastupování v programu BayProfit“ a Informace a
souhlas ke zpracování osobních údajů
(dále jen „Pověření“; Pověření je platné, jen je-li řádně a úplně vyplněno dle pokynů níže)
Jménem společnosti / fyzické osoby podnikající / školského zařízení
............................................................................................. IČO:.....................................................,
DIČ (DPH):.....................................................
se sídlem.................................................................................................................
údaj o zápise v obchodním či jiném veřejném rejstříku (uveďte soud, v jehož obchodním rejstříku
je společnost vedena, a spisovou značku; v případě živnostenského rejstříku údaj „zapsaný
v živnostenském rejstříku“; apod.):
………………………………………………………………………………………………
Kontaktní tel. číslo společnosti: ……………………………………..
(dále jen „Firma“)
zplnomocňuji
pana / paní
..................................................................................., nar. dne .............................,
bytem ......................................................................................................................,
kontaktní e-mail: .....................................................................................................,
(dále jen „Pověřený zástupce“)
aby zastupoval naši Firmu v záležitosti naší účasti ve věrnostním programu BayProfit společnosti
BAYER s.r.o., se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, IČ: 00565474, zapsané
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C391 (dále jen „Bayer“), jehož pravidla
jsou uveřejněna na webových stránkách www.bayprofit.bayer.cz. Pověřený zástupce je zmocněn
ke všem právním úkonům týkajícím se věrnostního programu BayProfit, pokud pravidla programu
BayProfit nestanoví jinak.
V případě, že je jako Pověřený zástupce označena fyzická osoba oprávněná jednat za Firmu na
základě zákona, nebo pokud označená fyzická osoba je sama Firmou, a tedy zplnomocnění není
třeba, plní toto Pověření funkci potvrzení této skutečnosti a označení takové fyzické osoby.
Firma svým podpisem uděluje ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. souhlas se zasíláním informací
a nabídek v rámci programu BayProfit elektronickými prostředky, a to po dobu její účasti v tomto
programu.

Čerpání benefitů:
V případě čerpání benefitů formou finančního bonusu Firma žádá o zasílání peněz na tento
bankovní účet a zároveň výslovně prohlašuje a potvrzuje, že tento bankovní účet je ve výlučném
vlastnictví Firmy:
Číslo bankovního účtu:.............................................................................................................
Věcné benefity budou automaticky doručovány do sídla Firmy, a to do vlastních rukou statutárního
zástupce Firmy, pokud Firma níže výslovně nepověří Pověřeného zástupce a/nebo neurčí jinou
adresu, na níž má Firma nějaký obchodní majetek (pole, kancelář, jiné prostory, atd.); v případě
pochybností bude benefit doručen do sídla Firmy.
Firma výslovně zmocňuje Pověřeného zástupce, aby mu byly doručovány věcné benefity:
ANO

NE

Pouze v případě zaškrtnutí „ANO“
uveďte tel. číslo Pověřeného
zástupce pro kontakt ohledně
doručování benefitů:
……………………………………….
Firma dále výslovně určuje namísto sídla Firmy níže uvedenou adresu jiných prostor Firmy
pro doručení věcných benefitů:
(Vyplňte pouze v případě, že se uplatní. Nesmí se jednat o soukromou adresu Pověřeného
zástupce, pokud se současně nejedná o sídlo Firmy nebo o jiné prostory Firmy)
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

V …………………………… dne ………………………………….
Statutární zástupce(i) Firmy (osoba/y oprávněné jednat za Firmu v souladu se zápisem
v obchodním rejstříku, resp. v souladu se zákonem) - jména, příjmení, funkce, podpis(y), případně
razítko Firmy:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Pověřený zástupce svým podpisem níže přijímá shora uvedené zmocnění.
Pověřený zástupce svým podpisem zároveň potvrzuje, že si pozorně přečetl, porozuměl a bere na
vědomí níže uvedené Prohlášení o ochraně osobních údajů ve věrnostním programu BayProfit,
jehož aktuální verze je jako součást vzoru Pověření dostupná na adrese www.bayprofit.bayer.cz,
a činí následující

Prohlášení o souhlasu
Pověřený zástupce tímto společnosti BAYER s.r.o., IČ: 00565474, se sídlem Siemensova 2717/4,
Praha 5 – Stodůlky, PSČ 15500, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod
sp. zn. C391 (dále jen „nás“, „naše“ nebo „my“)
uděluje

neuděluje

souhlas se zpracováváním svých osobních údajů za účelem zasílání aktualit ohledně věrnostního
programu BayProfit prostředky elektronické komunikace nad rámec komunikace nezbytné
k řádnému fungování věrnostního programu BayProfit, jak je popsáno v bodě 1.2 Prohlášení o
ochraně osobních údajů níže,
a dále
souhlasí

nesouhlasí

s tím, abychom zpracovávali jeho osobní údaje rovněž pro účely marketingové komunikace a
zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky mimo věrnostní program BayProfit, jak je
popsáno v bodě 1.3 Prohlášení o ochraně osobních údajů níže.
Svůj souhlas může Pověřený zástupce kdykoli svobodně odvolat s účinností do budoucna, a to
zasláním oznámení o odvolání souhlasu na adresu uvedenou v Prohlášení o ochraně osobních
údajů níže.
Datum:

_______________________________________________

Jméno a příjmení:

_______________________________________________

Podpis:

_______________________________________________

Prohlášení o ochraně osobních údajů ve věrnostním programu BayProfit
Společnost BAYER s.r.o., IČ: 00565474, se sídlem Siemensova 2717/4, Praha 5 – Stodůlky, PSČ
15500, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C391, (dále jen
„nás“, „naše“ a „my“) chce tímto Pověřenému zástupci poskytnout informace o zpracování jeho
osobních údajů v souvislosti s naším věrnostním programem BayProfit.

1 Účely a kategorie osobních údajů
1.1 Registrace a účast Firmy ve věrnostním programu BayProfit
Za účelem registrace a účasti Firmy, které je Pověřený zástupce pro tento účel zástupcem,
ve věrnostním programu BayProfit, a za účelem provádění efektivní komunikace
s Pověřeným zástupcem, budeme zpracovávat osobní údaje Pověřeného zástupce
v rozsahu, jak jsou poskytnuty v Pověření výše a případně i jinak v souvislosti s věrnostním
programem BayProfit. Právním základem pro takové zpracování údajů je oprávněný zájem
nás a Firmy na zaznamenání toho, kdo Firmu ve věrnostním programu BayProft zastupuje
a je její kontaktní osobou, a na provádění efektivní komunikace s takovou osobou (Čl. 6 odst.
1 písm. f) GDPR).
1.2 Zasílání aktualit ohledně věrnostního programu BayProfit elektronickými prostředky nad
rámec nezbytné komunikace
Osobní údaje Pověřeného zástupce v rozsahu vymezeném výše v bodě 1.1 bychom rádi
dále používali pro zasílání aktualit ohledně programu BayProfit elektronickými prostředky
nad rámec komunikace nutné pro řádné plnění programu (takovými aktualitami mohou být
zejména informace o bodovém zůstatku na BayProfit účtu Firmy, o blížícím se termínu pro
objednávání benefitů a případně další informace a nabídky v rámci programu BayProfit).
Právním základem pro toto zpracování je souhlas Pověřeného zástupce se zpracováním
osobních údajů (Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
1.3 Marketingová komunikace a zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky
Osobní údaje Pověřeného zástupce v rozsahu vymezeném výše v bodě 1.1 bychom dále
rádi využívali k marketingovým účelům mimo věrnostní program BayProfit, zejména
k bezplatnému poskytování informačních služeb o odborných aktivitách, organizovaných
školeních, seminářích nebo jiných akcích pořádaných společností Bayer či třetími osobami,
a dále o službách a/nebo produktech souvisejících s odbornými zájmy Pověřeného
zástupce, včetně obchodních sdělení zasílaných elektronickými prostředky. Právním
základem pro toto zpracování je souhlas Pověřeného zástupce se zpracováním osobních
údajů (Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
2. Předávání osobních údajů
2.1 Zpracování osobních údajů na zakázku
Pro účel zpracování údajů Pověřeného zástupce můžeme v určité míře využívat dodavatele
specializovaných služeb, kteří vystupují jako naši zpracovatelé. Tyto dodavatele služeb pečlivě
vybíráme a pravidelně monitorujeme. Na základě příslušných smluv o zpracování osobních údajů
tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny.
2.2 Třetí strany
Osobní údaje Pověřeného zástupce sdílíme s následujícími třetími stranami pro účely níže
uvedené:
Třetí strana

Účel a rozsah předání

Další společnosti skupiny
BAYER

Za výše uvedenými účely a v
tam uvedeném rozsahu může
být potřebné zpřístupnit
osobní údaje jiným

Kontakt na správce ochrany
osobních údajů
Group Data Protection Officer
Bayer AG
Kaiser Wilhelm Allee 1
51368 Leverkusen, Nemecko
data.privacy@bayer.com

společnostem skupiny
BAYER
2.3 Třetí země
V případě, že by osobní údaje Pověřeného zástupce měly být předány do třetí země mimo
Evropský hospodářský prostor, u které Evropská komise nevydala rozhodnutí, že zajišťuje
náležitou úroveň ochrany osobních údajů, implementujeme v takovém případě vhodné záruky
k zajištění takové dostatečné úrovně ochrany, např. prostřednictvím standardních doložek o
ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí. Kopii takových záruk je možné obdržet na
základě žádosti doručené na níže uvedený kontakt.
3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Účel zpracování

Registrace a
účast Firmy ve
věrnostním
programu
BayProfit

Zasílání aktualit
ohledně
věrnostního
programu
BayProfit
elektronickými
prostředky nad
rámec nezbytné
komunikace
Marketingová
komunikace a
zasílání
obchodních
sdělení
elektronickými
prostředky

Právní
základ

Vysvětlení

Nutnost
poskytnutí
osobních údajů

Důsledky neposkytnutí
osobních údajů

Čl. 6 odst. 1
písm. f)
GDPR

My i Firma máme
oprávněný zájem na
zaznamenání toho, kdo
Firmu ve věrnostním
programu BayProfit
zastupuje a je její kontaktní
osobou, a na provádění
efektivní komunikace
s takovou osobou.

Ano

Firma se nebude moci
účastnit věrnostního
programu BayProfit.

Čl. 6 odst. 1
písm. a)
GDPR

Novinky ohledně
věrnostního programu
BayProfit nad rámec
nezbytné komunikace
zasíláme Pověřenému
zástupci elektronickými
prostředky na základě jeho
souhlasu.

Ne

Nebudeme moci
Pověřenému zástupci
náležitě poskytovat
informace ohledně
věrnostního programu
BayProfit, které by pro
něj mohly být přínosné.

Ne

Nebudeme moci
Pověřenému zástupci
zasílat obchodní sdělení
elektronickými prostředky
mimo věrnostní program
BayProfit, a nebude tak
mít vždy k dispozici
nejnovější informace
související s jeho
odbornými zájmy.

Čl. 6 odst. 1
písm. a)
GDPR

Obchodní sdělení mimo
věrnostní program
BayProfit zasíláme
Pověřenému zástupci
elektronickými prostředky
na základě jeho souhlasu.

4. Doba uchovávání osobních údajů
Osobní údaje Pověřeného zástupce uchováváme po dobu platnosti Pověření. Po uplynutí této doby
budou osobní údaje Pověřeného zástupce archivovány společností Bayer na další 4 roky za
účelem ochrany oprávněných zájmů společnosti Bayer (např. pro dokazování v příslušném
soudním řízení), resp. po dobu stanovenou zákonem, pokud to zákon vyžaduje. Poté budou osobní
údaje Pověřeného zástupce vymazány.

5. Informace o právech Pověřeného zástupce
Pověřený zástupce má právo nás požádat o informace a vysvětlení ohledně jeho osobních údajů,
právo požadovat od nás přístup k osobním údajům a na jejich opravu, výmaz či omezení jejich
zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů.
Pověřený zástupce má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Svůj
souhlas se zpracováním osobních údajů může Pověřený zástupce kdykoliv odvolat, aniž by byla
dotčena zákonnost zpracování před odvoláním takového souhlasu.
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údajů a/nebo souhlasu nebo pokud
chce Pověřený zástupce uplatnit svá práva, může se obrátit na následující kontakt: BAYER s.r.o.,
Data Privacy Manager, Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5 – Stodůlky, nebo poslat e-mail na
adresu dataprivacyCZSK@bayer.com.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vypracováno dne 8.6.2020.

