SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce osobních údajů
HUTIRA – BRNO, s.r.o., se sídlem Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky, IČ: 253 24 870, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25337 (dále jen „Správce“
nebo „HUTIRA - BRNO“)

Kontaktní údaje
Adresa pro doručování:
adresa elektronické pošty:

Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky,
info@hutira.cz, telefon 541 212 144

Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu
neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby
HUTIRA – BRNO, s.r.o. zpracovávala Vaše osobní údaje dle uvedených podmínek:

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli
v souvislosti s účastí v dotazníkové soutěži, její realizací, vyhlášením výherců a předání ceny (dále jen
„soutěž“) a v souvislosti marketingovými aktivitami Správce spojenými se soutěží, konkrétně Správce
bude zpracovávat jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a obec pobytu.

Účel zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem soutěže a s ní souvisejícího marketingu.

Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné
pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“).

Strana 1 / 3
HUTIRA – BRNO, s.r.o., Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky, ČESKÁ REPUBLIKA,
Spis. zn.: C, 25337; Krajský obch. soud Brno, Banka: Sberbank CZ, a.s.

IČ: 25324870
DIČ: CZ25324870
Účet: 4200444675/6800

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje zpracovávány
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem uvedeným výše nejdéle po dobu
2 let od udělení souhlasu Správci se zpracováním osobních údajů za tímto účelem, pokud tento
souhlas neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Vaše osobní údaje poskytujete Správci zcela dobrovolně a je na Vašem uvážení, zda se chcete soutěže
zúčastnit. Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli
bezplatně odvolat a to prostřednictvím e-mailové zprávy na info@hutira.cz. Odvoláním souhlasu
není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě
jiného právního základu, než je Váš souhlas. Pokud je souhlas odvolán v okamžiku, kdy již byly osobní
údaje podle Pravidel soutěže zveřejněny, nelze se po Správci domáhat odstranění zveřejnění, které již
není v jeho dispozici (zejména zveřejnění v médiích vlastněných subjekty odlišnými Správce).

Osoby, které mají přístup k Vašim osobním údajům
K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a jeho zaměstnanci.
V případě, že se stanete výhercem jedné z výher v soutěži, souhlasíte též se zveřejněním osobních
údajů v rozsahu jméno, příjmení a obec pobytu ve sdělovacích prostředcích, na facebookových
stránkách Správce a na webových stránkách Správce. Pak bude mít přístup k těmto Vašim osobním
údajům každý, kdo má přístup na tyto sdělovací prostředky, web a facebook.

Vaše práva dle GDPR
Máte právo, aniž by Vám hrozila jakákoliv sankce či znevýhodnění, kdykoli odvolat svůj souhlas,
žádat opravu nebo výmaz osobních údajů a/nebo doplnit osobní údaje, požadovat omezení
zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů,
požadovat přístup ke svým osobním údajům, a to oznámením na elektronickou adresu
info@hutira.cz. Dále máte právo na výmaz osobních údajů, pokud již osobní údaje nejsou dále
potřebné pro účel zpracování, nebo pokud jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracovávání, vznesli
námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro
zpracování. Berete na vědomí, že zveřejněné osobní údaje výherce již Správce nemá v moci je smazat
viz výše. Dále máte právo být informováni o porušení zabezpečení osobních údajů, jejich výmazu a
další práva stanovená v GDPR.
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Právo vznést námitku
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je Správce zpracovává
pro účely přímého marketingu. Námitku lze podat Správci. V případě, že námitku vznesete, Správce
osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro
zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu jsou obsaženy zejm. v čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností
Správce plynoucích z GDPR k dozorovému orgánu. Příslušným dozorovým orgánem je v České
republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje a následky jejich neposkytnutí
Vaše osobní údaje poskytujete Správci zcela dobrovolně a je na Vašem uvážení, zda se chcete soutěže
zúčastnit. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout a pokud je neposkytnete, nehrozí Vám žádná
sankce. Nicméně pokud osobní údaje neposkytnete, nebudete-se moci zúčastnit soutěže.

HUTIRA – BRNO, s.r.o.
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