UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT A SOUVISEJÍCÍCH PRÁV
Společnost Hakel spol. s r.o., sídlem: Bratří Štefanů 980, 500 03 Hradec Králové IČ: 62028006, zapsané
u obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, pod sp. zn. C 6993 (“HAKEL”),
jakožto správce osobních údajů, Vám tímto poskytuje informace o zpracování Vašich osobních údajů a
zároveň Vás informuje o vašich souvisejících právech.
Rozsah osobních údajů, který je předmětem zpracování:
Jméno, příjmení, zaměstnavatel, pracovní pozici u zaměstnavatele, e-mail, telefon, podpis
Zpracování osobních údajů se provádí během následujících činností:
Realizace soutěže „Vyhrajte jízdu v Hummer H1”
Účel zpracování:
Propagace organizace, služeb a výrobků Hakel spol. s r.o.
Zasílání obchodních elektronických newsletterů
Popis účelu zpracování:
Pokud se účastníte soutěže, budete námi vedeni v databázi a v případě Vaší výhry budete námi
kontaktováni telefonicky/e-mailem. Zároveň vám může být doručen e-mail s obchodní nabídkou od
společnosti Hakel spol. s r.o.
Právní důvod zpracování osobních údajů:
Právním důvodem zpracování uvedených osobních údajů je smlouva soutěžícího a nás na účasti v
soutěži, a to v rozsahu soutěžních podmínek.
Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Identifikační údaje, kontaktní údaje
Doba zpracování:
HAKEL spol. s r.o. zpracovává osobní údaje pouze po dobu trvání účelu zpracování a právního titulu k
nim. Pro každý účel zpracování má stanovenou dobu jejich uchování. Po ukončení zpracování naplnění účelu zpracování, jsou osobní údaje vymazány. V případě zpracování osobních údajů pro
účely, pro něž je vyžadován souhlas, se doba uchování řídí Vaším souhlasem. Případně jeho
odvoláním.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, jimž můžeme poskytnout osobní údaje:
Na základě smluv s třetími osobami, poskytujeme Vaše data na takovém základě následujícím
společnostem, jakožto zpracovatelům a to v níže uvedeném rozsahu.
•

Realness s.r.o., Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, IČO: 03462072, DIČ: CZ03462072
(plátce DPH), která během konání soutěže disponuje osobními údaji pouze pro účel záznamu
do seznamu soutěžících, dále s nimi nijak nenakládá.

•

Google Inc. Ireland Limited, v rozsahu – Cloudové uložiště pro databázi kontaktů.

•

Hakel spol. s r.o.,IČ: 62028006, DIČ: CZ62028006 se sídlem Bratří Štefanů 980, 500 03
Hradec Králové bude osobní údaje o soutěžících schraňovat na vlastním serveru uvnitř
společnosti v zabezpečeném souboru databáze kontaktů Ampér.

•
Můžeme být povinni poskytnout Vaše osobní údaje subjektům veřejné správy nebo soudnictví, popř.
subjektům zajišťujícím vymahatelnost práva (např. policie, státní zastupitelství), a to v minimálním
nezbytném rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými předpisy.
Od koho osobní údaje získáváme:
Osobní údaje získáváme výlučně od Vás.

Automatizované rozhodování založení na zpracování osobních údajů:
Neuskutečňujeme.
Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo k rukám třetích stran:
V rámci jejich zpracování na podkladě soutěžních podmínek nebudou Vaše osobní údaje přeneseny do
třetích zemí nebo k rukám třetích stran (vyjma případů uvedených výše – u kategorie zpracovatelů).
Ostatní informace:
V odůvodněných případech mohou být Vaše osobní údaje předmětem použití (nebo zpracování) pro
účely plnění právních povinností, včetně těch, které souvisejí s výkonem veřejné správy nebo zajištěním
právní ochrany. Vaše osobní údaje mohou rovněž být archivovány z titulu veřejného zájmu, popř.
zpracovány za účelem provedené vědeckého (včetně historického či statistického) výzkumu.
Jaká jsou Vaše práva?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:
•
•
•
•
•
•

Právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme.
Právo na opravu nesprávných či nepřesných údajů nebo na doplnění nekompletních údajů.
Právo na omezení resp. na blokaci na Vašich osobních údajů.
Právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud došlo ke ztrátě právního titulu pro jejich
zpracování nebo pokud zpracování není zákonné.
Právo být vyloučen z automatizovaného rozhodování.
Právo na poskytnutí informací o Vašich osobních údajích ve strukturované a strojově čitelné
formě nebo pro dalšího správce.

Jak můžete svá práva vykonávat?
HAKEL
Elektronicky: info@hakel.cz
Písemně: Hakel spol. s r.o., Bratří Štefanů 980, 500 03 Hradec Králové
Snažíme se chránit vaše soukromí co nejvíce. Pokud však nesouhlasíte se způsobem, jakým
zpracováváme vaše osobní údaje, můžete podat stížnost u dohlížejícího orgánu, kterým je v České
republice:
Úřad na ochranu osobních údajů v ČR:
sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

