SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto uděluji společnosti Dr. Oetker, spol. s r.o., se sídlem Kladno - Kročehlavy, Americká ul. 2335, PSČ
27201, identifikační číslo: 48362425, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
spisová značka: C 40137, (dále jen „Společnost“ nebo “My”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů,
a to v následujícím rozsahu a k následujícímu účelu:
Osobní údaje: jméno, příjmení, adresa pro doručování
Účel zpracování: doručení výhry v soutěži pořádané Společností

Poučení:
Udělení tohoto souhlasu není naším smluvním požadavkem a není jím podmíněna účast v soutěži pořádané
Společností.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jakožto správce na základě tohoto souhlasu. Vaše osobní ú d aje b ud ou
pro nás zpracovávat další zpracovatelé.
Vaše osobní údaje předáme našemu obchodnímu partnerovi OMD Czech, a.s., se sídlem Lomnickéh o 1705/ 9,
Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00 identifikační číslo: 649 48 439, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka: B3635, který sídlí na území Evropské Unie, takže všechna Vaše práva,
vyplývající z nařízení GDPR, máte zaručena, neboť se na něj toto nařízení vztáhne taktéž.
Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese uvedené v hlavičce tohoto souhlasu n ebo n a e -mailo v é ad rese:
oetker@oetker.cz.
Naše Společnost podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může
koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud n abyd et e d o jmu , že
jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich
osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
Tento souhlas udělujete na dobu trvání soutěže a dále po dobu 30 dní od ukončení soutěže
Souhlas můžete kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečnost í. So u hlas
můžete odvolat prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na internetové adrese
www.oetker.cz/kontakty, kde vyplníte minimálně své identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj
souhlas.
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, kt erý js t e u d ělil p řed jeh o
odvoláním. Po skončení platnosti souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše osobní údaje smažeme, p o ku d p ro
jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.
Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zp racováváme Vaš e o so bní ú d aje,
naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na adrese
https://www.oetker.cz/cz-cs/pomocne-menu-v-paticce/zasady-ochrany-osobnich-udaju.html.
Pokud souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro daný účel, zaškrtnět e p rosím p o lí čko p řed t ext em :
“Souhlasím se zpracováním osobních údajů”.
To potvrzení požadujeme, abychom měli Vaše výslovné prohlášení o udělení tohoto souhla su se zp ra co ván ím
osobních údajů.

