ČESKO

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
INFORMACE, KTERÉ POTŘEBUJETE ZNÁT K POSKYTNUTÍ ZÁKONNÉHO SOUHLASU:
1.

2.

Udělujete tímto souhlas společnosti Lesaffre Česko, a. s., se sídlem Hodolanská 1296/34,
779 00 Olomouc, IČ: 25827529, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2090 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) (dále jen „Nařízení“)
zpracovávala tyto osobní údaje:
a. jméno a příjmení
b. adresa
c. e-mail
Účelem zpracování těchto Vašich osobních údajů je registrace ve spotřebitelské soutěži
s názvem „Soutěž s Droždí.cz“ pořádané společností Lesaffre Česko, a. s. v době od 1. 10.
2018 do 31. 12. 2018, předání případné výhry v této soutěži k Vašim rukám v soulady
s vyhlášenými pravidly soutěže, jakož i oznámení výsledků této soutěže na naší
facebookové a webové stránce pro prokázání transparentnosti soutěže.

3.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány Správcem po dobu nezbytně
nutnou ke splnění účelu jejich shromažďování a použití, maximálně však po dobu 4
měsíců.

4.

V souladu s účelem zpracování můžeme poskytovat Vaše osobní údaje i třetím stranám,
kterými jsou:
a. náš smluvní partner poskytující výhry v soutěži: ETA a.s., IČ: 275 44 001, se
sídlem Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4 – Braník;
b. společnost Facebook;
c. správce našich webových stránek: PRIA SYSTEM s.r.o., IČ: 29206740, se sídlem
Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín;
d. pořadatel soutěže: PRIA SYSTEM s.r.o., IČ: 29206740, se sídlem Nad Stráněmi
5656, 760 05 Zlín.

5.

Vaše osobní údaje smíme zpracovávat pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu,
který nám udělíte po seznámení se s tímto dokumentem a s Vašimi právy. Poskytnutí
Vašich osobních údajů je dobrovolné a lze jej vzít zpět zasláním e-mailu na adresu
drozdi@drozdi.cz či dopisu na adresu sídla Správce.

6.

V případě, že nám svůj souhlas ke zpracování těchto údajů neudělíte, nebo jej odvoláte
před určením vítěze dle vyhlášených pravidel soutěže, případně před předáním výhry
v soutěži, nebude možné Vás v soutěži registrovat či Vám případnou výhru po odvolání

Lesaffre Česko, a.s., Hodolanská 1296/34, 779 00 Olomouc
Tel. + 420 587 419 321, Fax + 420 585 312 675, info.cz@lesaffre.com, www.lesaffre.cz
IČO: 25827529, DIČ: CZ25827529; Zapsána v obchodním rejstříku KS Ostrava, odd. B, vložka 2090

ČESKO

Vašeho souhlasu předat. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů tedy Vaše
účast v soutěži končí.
7.

Vaše osobní údaje nejsou přenášeny mimo země EU.

8.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte také následující práva:
a.

vzít souhlas se zpracováním osobních údajů zpět, přičemž odvolání souhlasu se
zpracováním osobních údajů nemá vliv na zákonnost jejich zpracování prováděnou
před odvoláním souhlasu;

b. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii
těchto údajů;
c.

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování;

d. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;
e.

na přenositelnost údajů k jinému správci;

f.

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud máteli za to, že Správce při zpracování Vašich osobních údajů postupuje v rozporu s
Nařízením.
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