ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SOUTĚŽTE SE SVOU „KABELOVKOU“
Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže, přičemž souhlasí se zpracováním
osobních údajů, které poskytne v registračním formuláři.
Správcem osobních údajů je pořadatel, účelem je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení,
kontrola a předání výher. Soutěž pořádá společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., IČ 48150029,
Ruská 8, 101 00 Praha 10.
Právním základem pro zpracování osobních údajů soutěžícího je souhlas, přičemž tento je nezbytný
pro možnost účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude
ukončena.
Doba zpracování je doba od okamžiku registrace do soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže,
následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru. Rozsah
údajů: údaje vyplněné v registračním formuláři, tj. jméno, příjmení, datum narození, bydliště, adresa
poskytování služeb, doručovací adresa (pokud se liší od adresy bydliště), telefonní číslo, e-mail, podpis.
Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím
uvedené křestní jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních
materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být
pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících
soutěže (zejména výherce v souvislosti s předáváním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 3 let
od ukončení soutěže. Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává Mgr. Jana Adámková,
kontakt: dpo@ak-adamkova.cz. Na tuto osobu se můžete se záležitostmi týkajícími se Vašich osobních
údajů obrátit. Nařízením se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 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).
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že máte právo získat potvrzení o tom,
které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, jaký je účel jejich zpracování, komu jsou osobní údaje
zpřístupněny, jaká je jejich doba uložení, jaká jsou Vaše práva (oprava, výmaz údajů, omezení
zpracování, právo vznést námitku), informace o zdroji osobních údajů, nejsou-li osobní údaje získány
od Vás. Zároveň máte právo na opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné. Pokud se domníváte, že
některé Vaše zpracovávané osobní údaje jsou neúplné či nepřesné, obraťte se na nás prostřednictvím
e-mailu: info@ktcz.eu. Nedojde-li k nápravě, obraťte na osobu pověřence. Dalším z Vašich oprávnění
je požadovat, aby zpracovávání Vašich osobních údajů bylo omezeno, a to z důvodu nepřesnosti (po
dobu, než bude ověřena přesnost), protiprávnosti zpracování, či pokud poskytnuté údaje potřebujete
k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. V souladu splatnou legislativou máte právo na
výmaz, nebo také „právo být zapomenut“, a to v situaci, kdy osobní údaje již není třeba uchovávat, a v
dalších případech stanovených platnou legislativou (odvolání souhlasu, námitky proti zpracování,
protiprávnost, plnění právní povinnosti apod.). S ohledem na to, že zpracování se neprovádí
automatizovaně, nelze využít práva na přenositelnost údajů. Přesto se však na nás můžete obrátit na
e-mailu info@ktcz.eu, a to i v případě jakýchkoli dotazů, připomínek či požadavků týkajících se Vašich
osobních údajů. Pokud se domníváte, že zpracováváním Vašich osobních údajů je porušeno Nařízení,
máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních
údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, webové stránky www.uoou.cz.
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