INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(„Informace“)
Tyto Informace jsou vypracovány v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a
Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení o
ochraně osobních údajů“), přičemž jejich cílem je Soutěžícím Soutěže poskytnout
informace o sběru a zpracování osobních údajů.

1.INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ
1.1.

Správcem, tj. tím, kdo údaje shromažďuje a odpovídá za ně, je společnost PEPSICO
CZ s.r.o., IČ 485 87 354, se sídlem Kolbenova 510/50, 190 00 Praha 9-Vysočany
(„Pořadatel“).

1.2.

Pořadatel zpracovává osobní údaje Soutěžících na základě legitimních důvodů. Právním
základem pro zpracovávání osobních údajů je plnění smlouvy se Soutěžícími, jehož
účelem je tedy v první řadě realizace smluvního vztahu mezi Pořadatelem a Soutěžícím
(navázání kontaktu se Soutěžícím v průběhu Soutěže, prověření Soutěžícího, doručení
výhry Doručovatelem, zasílání informací o průběhu Soutěže a jejím vyhodnocení,
zveřejnění jména Soutěžícího na Webových stránkách). Dalším účelem zpracování je
pak plnění zákonných povinností Správce a oprávněný zájem Správce.

1.3.

Pořadatel zpracovává identifikační a kontaktní údaje Soutěžícího, kterými jsou jméno a
příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa.

1.4.

Pořadatel pověřil zpracováním osobních údajů v rámci Soutěže společnost Lisbeth
s.r.o., IČ 066 84 360, se sídlem Pobřežní 46, 186 00 Praha 8 (“Agentura”).

1.5.

Dalšími příjemci osobních údajů pak mohou být dodavatelé IT systémů a externí právní
zástupci, je-li to nezbytné pro vymáhání pohledávek nebo pro ochranu oprávněných
zájmů Pořadatele. S výše uvedenými zpracovateli osobních údajů Pořadatel uzavřel
smlouvu o zpracování osobních údajů, která zaručuje nejméně stejnou úroveň ochrany
osobních údajů Účastníků jako tyto Zásady. Pořadatel sděluje osobní údaje dalším
příjemcům pouze v nezbytném rozsahu.

1.6.

Pořadatel archivuje osobní údaje Účastníků po takovou dobu, která je nezbytná
vzhledem k účelu, pro který byly získány.

1.7.

Pořadatel nepředpokládá žádné prvoplánové předávání osobních údajů do zemí mimo
Evropskou unii.

2.PRÁVA SOUTĚŽÍCÍCH
2.1.

Právo na přístup k osobním údajům
Soutěžící má právo získat od Pořadatele nebo od Agentury potvrzení, zda jeho osobní
údaje zpracovává, a právo získat přístup k těmto údajům a informacím o nich.

2.2.

Právo na opravu
Soutěžící může požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů. Pořadatel a
Agentura mají povinnost Soutěžícímu v odůvodněných případech vyhovět.

2.3.

Právo na výmaz
Soutěžící má právo požádat Pořadatele nebo Agenturu o výmaz svých osobních údajů,
pokud je dán některý ze zákonných důvodů pro výmaz.

2.4.

Právo na omezení zpracování
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V případě nejistoty ohledně přesnosti nebo zákonnosti zpracování osobních údajů může
Soutěžící požádat, aby Pořadatel nebo Agentura dočasně omezila zpracování jeho
osobních údajů.
2.5.

Právo na přenositelnost údajů
Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, má Soutěžící právo vyžádat si od Pořadatele
nebo Agentury své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a právo žádat o předání
těchto údajů jinému správci.

2.6.

Právo vznést námitku
Soutěžící má kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
Pořadateli nebo Agentuře. Pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro
zpracování, Pořadatel ani Agentura dále předmětné osobní údaje Soutěžícího
nezpracovává.

2.7.

Právo podat stížnost
Každý Soutěžící má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se
domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušen Zákon o ochraně osobních
údajů a/nebo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v České
republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
7, www.uoou.cz.
Pro účely těchto Informací mají výrazy psané s velkým počátečním písmenem význam
uvedený v těchto Informacích nebo v pravidlech Soutěže.
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