Zaškrtnutím tohoto políčka účastník soutěže bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže
dochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), (dále jen
„Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a se souvisejícími
právními předpisy.
Účastník zároveň uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky
v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění
pozdějších předpisů a bere na vědomí, že pro účely zaslání obchodních sdělení dochází ke zpracování
jeho osobních údajů:
Totožnost a kontaktní údaje
správce (dále jen „správce“)

Rozsah zpracovávaných údajů
Účely zpracování

Právní základ pro zpracování
Doba, po kterou budou osobní
údaje uloženy
Poučení subjektu údajů

Zvláštní poučení subjektu údajů
u přímého marketingu

Příjemci osobních údajů

BEL Sýry Česko a.s., IČO 60714603, se sídlem Pražská 218,
675 26 Želetava, společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1375.
Kontaktní údaje: [ Lucie Hnízdilová, +420 606 936 898 ]
Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo.
Zasílání obchodních sdělení správce včetně reklamy.
Zasílání obchodních sdělení správce elektronickými
prostředky.
Čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení a souhlas se
zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky.
Pět let ode dne poskytnutí osobních údajů a vyslovení
souhlasu.
Souhlas není povinný.
Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, popřípadě omezení zpracování.
Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo
na přenositelnost údajů.
Máte právo odvolat kdykoliv souhlas, a to sdělením správci,
které lze uskutečnit dopisem, telefonicky i e-mailem na
kontaktech uvedených výše.
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7.
Máte právo vznést u správce námitku, a to sdělením správci,
které lze uskutečnit dopisem, telefonicky i e-mailem na
kontaktech uvedených výše. Po obdržení námitky správce
další marketing neprodleně ukončí.
Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní
údaje však pro správce mohou zpracovávat i vybraní
zpracovatelé, zejména agentury a partneři zajišťující tuto
soutěž, subdodavatelé správce v oblasti správy IT systémů
a provozovatelé hostingových služeb. Osobní údaje

zpracovává přímo správce nebo správcem vybraný
zpracovatel, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné
záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany
výše uvedených osobních údajů. Zpracování výše uvedených
osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených
elektronických informačních systémech.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje účastníků mohou být za určitých zákonem
stanovených podmínek zpřístupněny oprávněným subjektům
nebo je pořadatel může přímo poskytnout jiným subjektům
v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.
Osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci
Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru
(např. zpracovatelům). Osobní údaje nejsou předávány do
zemí mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský
prostor.

