SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zaškrtnutím tohoto pole souhlasu se zpracováním osobních údajů umístěného v závěru
registračního formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů uvedených
v registračním formuláři, tj. v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa (ulice a
číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, emailová adresa a bankovní účet (dále též jen
„osobní údaje“) za podmínek zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení o ochraně osobních
údajů“), zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13
a násl. nařízení o ochraně osobních údajů pořadatelem jako správcem, za účelem (i)
prověření platné účasti v akci, (ii) vyhodnocení akce pořadatelem (iii) v případě udělení
souhlasu se zasíláním marketingových sdělení pro účely vytvoření, vedení, používání
a správy databáze osob k zasílání a šíření obchodních sdělení ze strany pořadatele a
zasílání a šíření obchodních sdělení pořadatelem účastníkům, a to na dobu 5 let ode
dne registrace do akce, po kterou budou osobní údaje uloženy (dále jen „Doba
souhlasu“). Poskytnuté osobní údaje pořadatel neposkytuje žádným třetím osobám
vyjma případů, kdy bude povinen tyto předat či zpřístupnit na základě právních
předpisů či pravomocných a vykonatelných soudních či jiných podobných rozhodnutí,
a organizátora, který je zpracovatelem osobních údajů. Pořadatel nemá v úmyslu
předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.
Potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a zavazujete se své osobní údaje
uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat pořadatele bez zbytečného odkladu o
změně ve svých osobních údajích. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani
smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a nemáte
povinnost osobní údaje poskytnout, nicméně neposkytnutí souhlasu se zpracováním
osobních údajů pro účely prověření platné účasti v akci a vyhodnocení akce
pořadatelem vylučuje Vaši účast v akci. Ve vztahu k osobním údajům máte právo:
•

•
•

•

na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od pořadatele potvrzení, zda
osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, jakož i právo na
přístup k osobním údajům a ke stanoveným informacím dle čl. 15 nařízení o
ochraně osobních údajů;
na opravu, tj. právo na to, aby pořadatel bez zbytečného odkladu opravil
nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných
osobních údajů dle čl. 16 nařízení o ochraně osobních údajů;
na výmaz, tj. právo na to, aby pořadatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní
údaje, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 nařízení o
ochraně osobních údajů, tj. pokud (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely,
pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas, na
jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní
důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování osobních údajů dle
čl. 21, odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů a neexistují žádné převažující
oprávněné důvody pro zpracování, (iv) osobní údaje byly zpracovávány
protiprávně, (v) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti
stanovené v právu EU nebo členského státu, která se na pořadatele vztahuje;
na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 nařízení o ochraně
osobních údajů, tj. pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu
potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, (ii)
zpracování je protiprávní a odmítl(a) jste výmaz osobních údajů a žádáte místo
toho omezení jejich použití, (iii) pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely
zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
a (iv) vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21, odst. 1 nařízení o ochraně

•
•
•
•

osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody pořadatele
převažují nad Vašimi;
na přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 20 nařízení
o ochraně osobních údajů,
vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek upravených
v čl. 21 nařízení o ochraně osobních údajů,
svůj souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, a to aniž by tím byla dotčena
zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domníváte, že při
zpracování osobních údajů došlo k porušení právních předpisů. Dozorovým
úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na
adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Budeme však rádi, pokud budete
nejprve situaci řešit s námi prostřednictvím kontaktní osoby uvedené níže.

Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce
Správcem údajů je pořadatel. Kontaktní údaje pořadatele:
TP Vision Europe B.V., pobočka Česká republika
Jankovcova 1037/49
Praha 7, PSČ 170 00
Česká republika
IČ: 029 87 031
Email: michaela.predotova@tvp-tech.com
Dotazy, žádosti a stížnost ve vztahu ke zpracování osobních údajů lze k pořadateli
podat osobně, telefonicky, emailem i poštou s tím, že ty osobní a telefonické se
přijímají pouze v pracovních dnech v době od 10:00 hod do 16:00 hod.
Pořadatel nemá zástupce.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je paní Michaela Předotová, funkce: Trade
Marketing Manager pro společnost TP VISION EUROPE B.V. a pořadatele, e-mailová
adresa: michaela.predotova@tpv-tech.com, adresa: Jankovcova 49, Praha 7, 170 00.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování, uvedenému v čl. 22, odst. 1 a 4 nařízení o ochraně osobních údajů.
Za podmínek stanovených v čl. 34 GDPR pořadatel oznámí účastníkovi případ porušení
zabezpečení údajů bez zbytečného odkladu a poskytne veškeré stanovené informace.

