SOUHLAS S PŘEDÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, účastník soutěže „MY TOUS“ (dále jen „Soutěž“), která je pořádána společností
BAUER MEDIA PRAHA v.o.s., IČO: 610 64 734, se sídlem Moulíkova 3286/1b,
Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze pod sp. zn. A 76204 (dále jen „BAUER MEDIA PRAHA“), která je současně
správcem osobních údajů, poskytnutých v rámci této Soutěže, tímto souhlasím s tím,
aby:
společnost BAUER MEDIA PRAHA, předávala osobní údaje, které jsem jí za účelem
účasti v Soutěži poskytl prostřednictvím registračního formuláře, v rozsahu jméno,
příjmení, rok narození, adresa, telefon a kontaktní email. Společnosti
ORIENS KLENOTY s.r.o., se sídlem Praha Hodkovičky, Pod kopcem 562/5, PSČ
147 00, IČO: 04986415, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze pod sp. zn. C 256671 (dále jen „ORIENS KLENOTY“), jakožto partnerovi
Soutěže, zejména za účelem kontaktu s výherci, analýzy osobních údajů, a taktéž pro
marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb, zasílání pozvánek,
odborných a marketingových akcí, informací, a jiných obchodních sdělení
prostřednictvím e-mailu.
Tímto beru na vědomí, že společnost ORIENS KLENOTY bude takto předané osobní
údaje zpracovávat v souladu se Zásadami ochrany soukromí. Souhlas ke zpracování
osobních údajů může být v souladu s právními předpisy z mé strany kdykoliv
odvolán. V případě, že svůj souhlas odvolám, bude ORIENS KLENOTY oprávněn
zpracovávat pouze základní identifikační údaje mé osoby v rozsahu nezbytném pro
plnění svých povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, který mezi námi byl
uzavřen, a dále po nezbytně nutnou dobu k ochraně svých oprávněných zájmů.
Zároveň jsem si vědom/a i toho, že výše uvedené mohu na BAUER MEDIA PRAHA
uplatnit prostřednictvím emailu: dpo@bauermedia.cz nebo písemně na adresu
společnosti BAUER MEDIA PRAHA v.o.s., Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00
Praha 5.
Jsem si vědom/a práva svůj souhlas neudělit a dále svých práv požadovat od ORIENS
KLENOTY přístup k osobním údajům, které se mě týkají, jejich opravy nebo
výmazu, popřípadě omezení zpracování, a práva vznést námitku proti zpracování,
jakož i práva na přenositelnost údajů.
Jsem srozuměn/a s tím, že v případě, že se budu domnívat, že ORIENS KLENOTY
provádí takové zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého
soukromého a osobního života, mohu se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů. Výslovně prohlašuji, že jsem oprávněn/a tento souhlas poskytnout a
jsem starší 18 let a že poskytnutím osobních údajů a jiných informací jsem neporušil/a
žádné obecně závazné právní předpisy. Dále potvrzuji, že osobní údaje a další
informace, které jsem mu o své osobě poskytl/a, jsou pravdivé.
Tento souhlas uděluji zcela dobrovolně, jsem si plně vědom/a všech svých práv z
něho vyplývajících, stejně jako jsem plně informován/a a poučen/a o zpracování
všech svých osobních údajů prováděných ORIENS KLENOTY.

