Informace o zpracování osobních údajů
na základě propojení společností Wienerberger s.r.o. a SEMMELROCK STEIN+DESIGN
Dlažby s.r.o.
Společnost se podílí na obchodně-marketingových aktivitách další společnosti ze skupiny, kterou je
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o., IČO 27385621, se sídlem Ledčice 235, PSČ 27708,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 316216. Obě společnosti
budou vystupovat jako společní správci a budou společně spravovat obchodně-marketingové aktivity a
zpracovávat a sdílet osobní údaje, které doposud zpracovávali jako samostatní správci osobních údajů.
Právní titul zpracování osobních údajů spočívá v oprávněném zájmu vyplývajícím z existujících vztahů
se subjekty údajů, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů nebo ze souhlasu subjektů údajů se
zpracováním jejich osobních údajů udělených v souvislosti s obchodně-marketingovou komunikací.
Osobní údaje budou zpracovány v závislosti od technického řešení použitého k jejich získání od subjektu
údajů v rozsahu kontaktních údajů subjektu údajů, a to zejména: jméno, příjmení, titul, emailová adresa,
telefonní číslo, označení profilu na sociálních sítích, název a místo stavby, specifikace stavby – nový
dům/rekonstrukce a údaje obsaženy v technické dokumentaci, obec a kraj místa výstavby, katastrální
území a PSČ, termín stavby („Osobní údaje“).
Společní správci budou zpracovávat Osobní údaje pro marketingové a obchodní účely obou společností,
což může spočívat zejména v:
- spravování obsahu webových stránek společnosti WBG a společnosti SEM,
- zpracování údajů z registračních formulářů či jiných formulářů z webových stránek společnosti
WBG a/nebo společnosti SEM a jejich správa, udržování a ukládání,
- jednotná správa profilů společnosti WBG a společnosti SEM na sociálních sítích (Facebook,
Instagram atd.),
- zpracování údajů obdržených při komunikaci přes profily sociálních médií společnosti WBG
a/nebo společnosti SEM,
- správa audiovizuálního materiálu na webových stránkách společnosti WBG a/nebo společnosti
SEM a jejich sociálních sítích či jiných online platformách (např. youtube),
- zasílání newsletterů společností WBG jednotně jak na kontakty získané společností WBG, tak
i na údaje získané společností SEM,
- sdílení kontaktů na B2B partnery WCP a SBCZ, včetně těch tvořících prodejní síť a vytvoření
seznamu/přehledu/mapy těchto partnerů na webových stránkách společnosti WCP.

