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Ustanovení upravující osobní údaje 

Spotřebitelská soutěž 
Účastník bere na vědomí, že při jeho účasti v soutěži bude pořadatel shromažďovat, uchovávat a 
zpracovávat jím poskytnuté osobní údaje. Tyto údaje využije pořadatel k evidenci řádně přihlášených 
účastníků soutěže a k jejich následnému kontaktování v případě výhry účastníka. Dále bere účastník na 
vědomí, že vedle kontaktních údajů bude pořadatel zpracovávat i veškeré osobní údaje, které v souvislosti 
s účastí v soutěži pořadateli poskytl a jež vyplývají z podstaty soutěže, a to vždy výlučně za účelem 
realizace této soutěže.  
Účastník rovněž bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v uvedeném rozsahu zpracovávány 
prostřednictvím těchto dalších zpracovatelů: 
 

 
Zasílá-li účastník v průběhu soutěže společně se svými údaji i osobní údaje třetích osob, zaručuje se, že k 
tomuto nakládání mu svědčí náležitý právní titul. 
Na základě pořadatelových oprávněných zájmů na zlepšování jeho služeb je dále pořadatel oprávněn na 
účastníkovi poskytnutou e-mailovou adresu zasílat jak v průběhu soutěže, tak i po jejím skončení 
obchodní sdělení týkající se produktů či služeb pořadatele, které přímo souvisejí s realizovanou soutěží. 
Poskytnutí e-mailové adresy za těmito účely však není povinné, pokud účastník tak v budoucnu změní 
názor, je oprávněn proti tomuto způsobu zpracování kdykoliv vznést námitku. V takovém případě se 
pořadatel zavazuje s takovým zpracováním bez dalšího přestat. 
 
 

Subjekt,  kterému  jsou  osobní  údaje  účastníků  
předávány:  

Účel,  za  kterým  jsou  osobní  údaje  účastníků  tomuto  
subjektu  předávány:  

Direct  Parcel  Distribution  CZ  s.r.o.,  Modletice  135,  
Říčany  u  Prahy.  251  01,  IČ:  61329266  

  
dodání  výhry  

Česká  pošta,  s.p.,  Politických  vězňů  909/4,  Praha  1,  
110  00,  IČ:  47114983  

  
dodání  výhry  

Zásilkovna,  s.  r.  o.,  Drahobejlova  1019/27,  Praha,  190  
00,  IČ:  28408306  

  
dodání  výhry  

Emporium  Fashion  s.  r.  o.,  Adamiho  4,  Bratislava,  841  
05,  IČ:  46319085  

  
dodání  výhry  
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Účastníkovi v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci soutěže svědčí tato základní 
práva: 
 

•   právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze 
zpracování a příjemcích osobních údajů 

•   právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů 
•   právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní 

údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno 
•   právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového 

úřadu, jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů; 
•   právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je 

pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a 
svobody. 

  
V případě pochybností o dodržování povinností pořadatelem se účastník může obrátit dále na 
lanova@ariapura.cz. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 
27, Praha 7, 170 00, www.uoou.cz. 
 
Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na: https://www.bytove-parfemy.cz.   


