Ochrana soukromí

V souladu s čl. 13 legislativního nařízení ze dne 30. června 2003, č. 196, o Ochraně
osobních údajů, Vás informujeme o Vašich právech týkajících se osobních dat a jejich
zpracování. S Vašimi údaji bude nakládáno v souladu se službami poskytovanými na
těchto internetových stránkách. Manipulaci s údaji bude provádět Iveco S.p.A. a to také
prostřednictvím svých poskytovatelů.
Poskytnutí osobních údajů je samozřejmě dobrovolné, ale zamítnutí jejich poskytnutí
znamená, že nebude možný přístup ke službám internetových stránek. Vaše osobní údaje
mohou být sděleny poskytovateli služby, se kterým Iveco S.p.A uzavřela speciální smlouvu
a který má, pokud to je nutné, k dispozici jmenovanou osobu pověřenou manipulací s
osobními daty.
Vaše údaje budou k dispozici, opět z důvodů spojených s poskytováním služeb z
internetových stránek, osobám pověřeným manipulací s údaji od firmy Iveco S.p.A a
budou také k dispozici dalším firmám ve skupině FIAT, do které Iveco S.p.A patří. V
souvislosti s čl. 7 již zmíněného legislativního nařízení ze dne 30. června 2003, č. 196, Vás
informujeme, že v souvislosti s Vašimi osobními údaji máte právo na aktualizaci, opravu,
začlenění, zrušení, převod údajů do anonymní formy nebo na jejich zablokování.
Máte také právo zpochybnit manipulaci se svými osobními údaji, pokud k ní dojde v
rozporu se zákonem nebo pokud jsou data použita pro zasílání reklamních materiálů, pro
přímý prodej, marketingový průzkum nebo obchodní sdělení. Připomínáme Vám, abyste si
zobrazili potřebné podmínky pro registraci. Za účelem registrace prosím potvrďte, že jste
si přečetli podmínky uvedené výše a že s nimi souhlasíte.

IVECO Czech Republic, a.s.
Dobrovského 74/II,
566 03 Vysoké Mýto
Tel.: +420 224 806 111
Fax: +420 224 806 244

Iveco S.p.A.
Via Puglia 35, 10156 Torino, Italia
Sede in Torino
Capitale sociale Euro 369.500.000 i.v.
Reg. Impr. Torino 01053960017, REA n. 488477
Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.: Fiat S.p.A.

