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 Přihlášení 

Jestliže se přihlásíte k odběru informačního zpravodaje C&A, uveďte laskavě následující 

povinné údaje: 

• e-mailovou adresu 

• pohlaví/oslovení 

Tyto údaje potřebujeme k zasílání a personalizaci informačního zpravodaje C&A. Pokud jste 

nám tyto informace sdělili již při registraci zákaznického účtu C&A, není třeba je znovu uvádět. 

Vaše dobrovolné údaje použijeme rovněž k personalizaci informačního zpravodaje C&A. 

Pokud nám při přihlášení k odběru informačního zpravodaje nebo při registraci zákaznického 

účtu C&A sdělíte svoje datum narození, obdržíte kromě toho malý dárek k narozeninám. 

 

Abychom zabránili zneužití e-mailových adres, žádáme Vás o potvrzení Vašeho přihlášení ve 

zpravidla automatizovaném postupu e-mailem (dvojitý postup opt-in). O Vašem přihlášení, 

resp. potvrzení bude pořízen protokol, přičemž k důkazním účelům bude uložena rovněž 

použitá IP adresa. 

 Odhlášení 

Z odběru informačního zpravodaje C&A se můžete kdykoli odhlásit. Pro odhlášení můžete 

použít např. odhlašovací odkaz v každém informačním zpravodaji C&A a kontaktní formulář. 

 Personalizace 

Každý informační zpravodaj C&A obsahuje identifikaci zadanou podle náhodného principu. 

Podle této identifikace můžeme zjistit, zda a kdy byl informační zpravodaj otevřen a na jaké 

odkazy bylo kliknuto, a na tomto základě si vytvořit pseudonymní uživatelské profily. Pokud 

kliknete na odkaz uvedený v informačním zpravodaji, povedeme tento uživatelský profil na 

základě technologie cookie rovněž spolu s pseudonymními uživatelskými profily, které 

vzniknou při používání internetového obchodu C&A (např. při prohlížení a nakupování). 

Používáme tyto informace v pseudonymní formě pro jednotnou personalizaci našeho 

informačního zpravodaje a internetového obchodu C&A, takže Vám v informačním zpravodaji 

můžeme například zaslat nabídky, které se hodí k Vámi hledaným produktům v internetovém 

obchodu C&A. 

Jestliže máte zákaznický účet C&A nebo jste u nás nakupovali s použitím e-mailové adresy, 

můžeme ke zvýšení kvality personalizace rovněž přímo k Vašemu zákaznickému účtu C&A 

nebo k použité e-mailové adrese použít uložené osobní údaje (např. data objednávek, obsah 

seznamu přání, nákupní košík). 

V rámci společných akcí se můžete eventuálně přihlásit k odběru informačního zpravodaje 

C&A prostřednictvím příslušného partnera. V takovém případě obdržíme Vaše údaje od 

partnera, jehož prostřednictvím jste se přihlásili k odběru informačního zpravodaje C&A. 

https://www.c-and-a.com/eu/en/shop/service/feedback


 

 

 Použití poskytovatelů informačních zpravodajů 

Ke zpracování osobních údajů uvedených v těchto pokynech pro ochranu osobních údajů 

využíváme poskytovatele technických služeb. Budeme-li ke zpracování muset zaslat osobní 

údaje poskytovateli služeb, učiníme tak v rámci zpracování na základě pověření podle našich 

pokynů. 

 Právní základy a další důležité informace o ochraně osobních údajů 

Právním základem pro výše uvedené zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 

písmeno a) GDPR (Váš souhlas). 

Informace o Vašich právech na ochranu osobních údajů a další důležité pokyny naleznete 

v obecném Prohlášení o ochraně osobních údajů C&A, které platí podpůrně. 

Nepřete si, abychom Vám zasílali personalizované nabídky? 

Pokud si nepřejete, abychom používali Vaše osobní údaje výše uvedeným způsobem za 

účelem personalizace, můžete se kdykoli odhlásit z odběru informačního zpravodaje C&A. 

Poté vytvořené profily smažeme. Pro odhlášení můžete použít např. odhlašovací odkaz 

v každém informačním zpravodaji C&A nebo kontaktní formulář. 

https://www.c-and-a.com/eu/en/shop/service/data-privacy

