STUDENTSKÁ PEČEŤ – Spotřebitelská soutěž „Rozbal to a sbal se“
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY SOUTĚŽE

POŘADATEL SOUTĚŽE
Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 2035/31, 143 20, Česká republika, IČ: 457 99 504,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481
(dále jen „Pořadatel“).
ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
PROMOANGEL s.r.o. se sídlem v Praze 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČ: 290 24 463,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 160789
(dále jen „Organizátor“)
TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE
AITOM Digital s.r.o. se sídlem v Praze 4, Ohradní 1443/24b, 140 00, Česká republika, IČ: 241 71 816,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 185319
(dále jen „Technický správce“).
PARTNER SOUTĚŽE
STUDENT AGENCY k.s., se sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 253 17 075,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle A, vložka 258412 (dále jen
„Partner“)
NÁZEV SOUTĚŽE
STUDENTSKÁ PEČEŤ – „Rozbal to a sbal se“
MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „Místo konání soutěže“) v období od 5. 11. 2018
00:00:00 hod. do 16. 12. 2018 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání soutěže“).

Zájemce zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře na soutěžních stránkách
www.cokorebel.cz uděluje svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých
osobních údajů (dále též jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti Nestlé Česko s.r.o., se
sídlem v Praze 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ: 143 20, IČ: 457 99 504, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 10481, jakožto správce, a s jejich
zpracováním prostřednictvím zpracovatele (kterým je Technický správce soutěže a Organizátor soutěže)
pro účely této soutěže, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle na dobu 2
let, nebude-li tento souhlas odvolán dříve.
Zájemce zároveň zaškrtnutím příslušného políčka souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu:
jméno, příjmení a e-mailová adresa v případě výhry Kredit prostřednictvím dalšího správce, a to Partnera
soutěže. Partner v případě výhry kontaktuje výherce za účelem uplatnění výhry. K jiným účelům
nebudou uvedené osobní údaje výherce denní výhry KREDIT Partnerovi poskytnuty. Výslovně se uvádí,

že soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci
soutěže, nemůže být do soutěže zařazen.
Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen “nařízení”), zejména, že
má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů,
jejich likvidaci atd. Soutěžící se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních
údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že Organizátor porušil své
povinnosti, vyplývající z výše uvedeného nařízení.
Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, korespondenční adresa.
Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci
soutěže do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí.
Osobní údaje soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce,
popř. zpracovatelem, kterým je Organizátor a Technický správce soutěže, se kterým správce uzavře
příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.
Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i
zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, má
právo za bezplatné poskytnutí informace. Každý soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce či
zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo
požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Soutěžící má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi
obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu
osobních údajů, na který se však může soutěžící obrátit i přímo.
Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj.
doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla
Pořadatele. Odvoláním svého souhlasu bude soutěžící vyřazen ze soutěže, a zároveň ztrácí nárok na
výhru v soutěži.

