
Informace o zpracování osobních údajů (OÚ) člena PRIMA KLUBU 
 

Osobní údaje člena PRIMA KLUBU:  

OÚ jsou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, ID klubové karty, věková kategorie, pohlaví, e-
mail, dále údajů o nákupech člena v prodejnách PRIMA PEKÁRNA.  

Zpracování a ochrana osobních údajů člena PRIMA KLUBU: 

Osobní údaje jsou získávány z registračního formuláře vyplněného na základě svobodné vůle 
zákazníkem a odevzdaným na provozovně PRIMA PEKÁRNY. Na provozovně obsluha provede 
prvotní zpracování OÚ a to zápis do databáze programu. Osobní údaje budou zpracovávány 
prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu po dobu členství v PRIMA KLUBU. 
Jednou z výhod členů PRIMA KLUBU je možnost využívání mobilní aplikace PRIMA PEKÁRNA. Pro 
mobilní aplikaci jsou vystaveny OÚ chráněných způsobem. Jak písemné, tak i elektronické záznamy 
o OÚ jsou uchovávány a zabezpečeny proti jejich zneužití. Se zpracovateli je sepsána smlouva o 
zpracování OÚ a jejich zabezpečení. Společnost Semag spol. s r.o. prohlašuje, že získané osobní 
údaje použije pouze na uvedené účely (viz. účel zpracování) a neposkytne OÚ třetím stranám. 
OÚ jsou zpracovávány a uchovávány po dobu členství v PRIMA KLUBU, po ukončení členství 
budou veškeré OÚ člena vymazány zpravidla okamžitě, nejpozději však do dvou měsíců od 
ukončení členství a to jak v písemné, tak i elektronické formě, pokud nemá správce povinnost 
uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona, v tom případě správce provede anonymizaci OÚ. 

Práva člena PRIMA KLUBU: 

Člen PRIMA KLUBU má právo:  

- právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, 
- právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či 

nesprávnosti, 
- právo žádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů 
- právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k 

dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7. 

Účel zpracování OÚ:  

OÚ jsou získávány za účelem rozvoje zákaznického vtahu se členy PRIMA KLUBU.   

Správce OÚ: 

Správcem OÚ je SEMAG spol. s r.o., Lidická 866/43, Havířov-Šumbark, 73601, IČ 43962394. 

Zpracovatel OÚ: 
Zpracovatelem OÚ jsou: Ing.Lukáš Meca, IČ: 87413388, DIČ: CZ8709095450, č.p.934, 739 41, 
Palkovice a P.V.A. systems s.r.o., IČ:26384469, DIČ: CZ26384469, Lipová 14, 301 00 Plzeň. 
 


