Souhlas se zpracováním osobních údajů
(dále jen „Souhlas“)
Účastník tímto svobodně a bezplatně uděluje souhlas k tomu, aby společnost UNILEVER
ČR, spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, IČ: 18627781,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
2196 (dále jen “Pořadatel”), zpracovávala osobní údaje Účastníka v rámci akce Testuj Dove
(dále jen “Akce”), v souladu se slovenskou legislativou týkající se ochrany osobních údajů, a
rovněž v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o
ochraně osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Osobní údaje mohou být na základě tohoto Souhlasu zpracovávány v rozsahu kontaktních a identifikačních údajů Účastníka, konkrétně v rozsahu jména, příjmení a e-mailové adresy Účastníka.
2. Účely zpracování osobních údajů:
Účelem zpracování osobních údajů podle tohoto Souhlasu je:
a) navázání kontaktu s Účastníkem po ukončení Akce; a
b) informování Účastníka o případné výhře produktu Dove zdarma v Akci;
3. Osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje:
Osobou oprávněnou zpracovávat osobní údaje podle tohoto Souhlasu je Pořadatel.
4. Doba trvání Souhlasu, možnost odvolání Souhlasu:
Souhlas je platný po dobu průběhu Akce a dále po dobu dvou (3) měsíců od ukončení Akce
Účastník je oprávněn tento Souhlas kdykoliv odvolat.
5. Práva účastníka:
a) Právo na přístup k osobním údajům
Účastník má právo získat od Pořadatele potvrzení, zda jeho osobní údaje zpracovává, a právo
získat přístup k těmto údajům a informacím o nich.
b) Právo na opravu
Účastník může požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů. Pořadatel má povinnost
Účastníkovi v odůvodněných případech vyhovět.
c)

Právo na výmaz
Účastník má právo požádat Pořadatele o výmaz svých osobních údajů, pokud je dán některý ze
zákonných důvodů pro výmaz.

d) Právo na omezení zpracování
V případě nejistoty ohledně přesnosti nebo zákonnosti zpracování osobních údajů může účastník požádat, aby Pořadatel dočasně omezil zpracování jeho osobních údajů.
e) Právo na přenositelnost údajů
Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, má Účastník právo vyžádat si od Pořadatele své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a právo žádat o předání těchto údajů jinému správci.

f)

Právo vznést námitku
Účastník má kdykoliv právo vznést námitku Pořadateli proti zpracování svých osobních údajů.
Pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, Pořadatel dále předmětné osobní údaje Účastníka nezpracovává.

g) Právo podat stížnost
Každý Účastník má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se domnívá,
že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

