PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem společnost ANTALIS s.r.o.,
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 103462, IČ:
15502775, se sídlem Office Park Nové Butovice, Bucharova 1423/6,158 00 Praha 5 (dále jen
„Správce“) zpracovává a chrání osobní údaje účastníků soutěže Best PaperMan Cover 2019
(dále jen „Soutěž“), které získá v souvislosti s účastí zájemců o účast v soutěži.
Správce osobních údajů se zavazuje zajistit bezpečí osobních údajů soutěžících.
Všechny osobní údaje, které Správce od soutěžících obdrží, budou shromážděny, uloženy a
použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27.
dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).
V souladu s Nařízením Správce poskytuje soutěžícím níže uvedené informace:

Kontaktní údaje správce: poštovní adresa: Office Park Nové Butovice, Bucharova 1423/6,
158 00 Praha 5, email: gdpr.cz@antalis.com; tel. č. 233 113 211.
Účel zpracování osobních údajů:
(i)

Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme za účelem organizace a
vyhodnocení Soutěže;
(ii) V případě, existence oprávněného zájmu nebo máme-li k tomu odpovídající souhlas,
využíváme Vaše kontaktní údaje (email/telefonní číslo) k zasílání marketingových
sdělení o našich produktech;
(iii) Máme-li k tomu odpovídající souhlas, využíváme Vaše fotografie pořízené při
realizaci výsledků Soutěže k informování veřejnosti o naší činnosti a našich
produktech
(iv) Máme-li k tomu odpovídající souhlas, zveřejníme Vaše jméno a příjmení společně
s Vaším soutěžním příspěvkem v rámci sdělování soutěžního příspěvku veřejnosti
v souvislosti s Vaší účastí v Soutěži
(v) HLASOVÁNÍ V SOUTĚŽI NA FB
Údaje, které zpracováváme, zahrnují:
•
•
•

Vaše jméno/příjmení
Vaše adresa trvalého bydliště, město, PSČ/ korespondenční adresa (stanete-li se
výhercem Soutěže)
Vaše emailová adresa/telefonní číslo

Obecně platí, že Správce shromažďuje osobní údaje přímo od subjektů údajů.
Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech. Osobní údaje jsou
shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a
nedochází k jejich předávání do jiných států.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:
Vaše osobní údaje mohou být případně zpřístupněny dalším subjektům podílejícím se na
zajištění realizace Soutěže. Seznam těchto subjektů je dostupný na vyžádání u správce.
Zpracování je prováděno převážně v sídle Správce. Ke zpracování dochází převážně
manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních
zásad pro zprávu a zpracování osobních údajů, popřípadě i prostřednictvím výpočetní
techniky.
Doba uložení osobních údajů:
Správce uloží Vaše identifikační a kontaktní údaje osobní údaje nejdéle po dobu trvání
Soutěže a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výhry. Osobní
údaje budou z důvodu případné kontroly organizace Soutěže ze strany dozorových orgánů
archivovány v omezeném rozsahu po dobu 3 let.
Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů? Berete na vědomí a byl jste
poučen o Vašich zákonných právech, a to konkrétně o:
Právu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo jej kdykoliv
odvolat. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu
nebo kontaktní email Správce uvedený výše.
Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.
Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně, ale bez jejich poskytnutí není možná účast
soutěžícího Soutěži.
Právu přístupu ke svým osobním údajům
Právu požadovat opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů pokud se domníváte
nebo zjistíte, že Správce nebo jím pověřené třetí osoby provádí zpracování Vašich osobních
údajů/osobních údajů Vašeho dítěte, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a
osobního života/Vašeho dítěte nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsouli Vaše osobní údaje/osobní údaje Vašeho dítěte nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování.

Právu požadovat výmaz osobních údajů, a to tehdy pokud:
• Vaše osobní již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány;
• Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní
titul pro zpracování;
• vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro
další zpracování;

• Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
• osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti
Právu na omezení zpracování
Máte právo na to, aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto
případů:
• popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl
přesnost osobních údajů ověřit;
• zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho
omezení jejich použití;
• Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo, aby Správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě
Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje
byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
Jak můžete svá práva uplatnit?
Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů
kdykoliv uplatnit kontaktováním správce (Agentury) na poštovní adrese Office Park Nové
Butovice, Bucharova 1423/6,158 00 Praha 5, email: gdpr.cz@antalis.com; tel. č. 233 113 211.
Právo podat stížnost
Na postup Správce lze v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.
V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vaších osobních údajů nás můžete
kontaktovat písemně na ANTALIS s.r.o., Marketingové oddělení, Office Park Nové Butovice,
Bucharova 1423/6,158 00 Praha 5, email: gdpr.cz@antalis.com.

