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Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)  

podle zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „souhlas“) 
 
1. Souhlas je udělen 

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Vánoční adventní kalendář AUTO 

BRANKA 2020“ (dále jen „soutěž“) je AUTO-BRANKA, spol. s r.o. (Vlnitá 890/70, 147 

00 Praha 4), IČ: 49245589 (dále jako „pořadatel“). 

 

2. Souhlas uděluje 

2.1 Účastník soutěže (dále jako „účastník“) může kontaktovat pořadatele 

prostřednictvím svého e-mailu, který zadal při registraci do soutěže, viz podminky-

souteze-adventnikalendar2020. 

 

3. Zpracování osobních údajů  

3.1 V souladu s ustanoveními 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 informujeme, že vaše 

osobní údaje budou zpracovávány pro účely uvedené níže: 

 

3.2 Pořadatel provádí zpracování osobních údajů všech zaregistrovaných účastníků 

(soutěžících) na základě registrace do Vánoční soutěže viz bod 1.2 a pro následnou 

propagaci výherců na svém facebook profilu (https://www.facebook.com/aut0branka) 

nebo na webových stránkách společnosti https://www.autobranka.cz/vanocni-soutez-

2020/. 
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3.3 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže, viz podminky-

souteze-adventnikalendar2020 a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se 

zpracováním svých osobních údajů – jméno, příjmení, emailová adresa a telefon, a 

pro případ, že se stane výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a 

dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely 

organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení 4/5 sídlo společnosti AUTO-

BRANKA, spol. s r.o. info@autobranka.cz, www.autobranka.cz Vlnitá 890/70, 147 00 

Praha 4 IČ: 49245589, DIČ: CZ49245589 zapsána v OR u MS v Praze, odd. C, vč. 

vl. 20710 souhlasu.  

 

4. Účel zpracování osobních údajů 

4.1 Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele. 

Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání 

případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k údajům, právo požádat o vysvětlení 

a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, 

provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. Ochrana dat 

5.1 Údaje shromážděné pořadatelem budou uchovávány tak dlouho, dokud bude 

zachován smluvní vztah mezi oběma stranami, za předpokladu, že nebude 

požadováno vymazání uvedených údajů uživatelem. 

 

6. Bezpečnostní opatření 

6.1 Pořadatel udržuje úroveň zabezpečení ochrany osobních údajů požadovanou 

platnou legislativou. 
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7. Práva účastníků 

7.1 Uživatel, může kdykoli uplatnit svá práva na přístup, mazání, přenositelnost, 

opravu nebo revizi svých osobních údajů a také omezit používání a zveřejnění údajů; 

a odvolat souhlas s jakoukoli z činností zpracování údajů zasláním písemné 

komunikace spolu s kopií jeho ID na následující poštovní adresu: Vlnitá 890/70, 147 

00 Praha 4 nebo zasláním e-mailu na následující e-mailovou adresu: 

dpo@autobranka.cz. 

 

8. Pořadatel 

8.1 Pořadatel si vyhrazuje právo revidovat tyto zásady ochrany osobních údajů, 

kdykoli to považuje za vhodné. 

 

8.2 Tyto podmínky GDPR jsou platné a účinné od 1. 12. 2020. 

 

 

 

 

V Praze 15. 11. 2020 
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