Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení
1. Účastník soutěže uděluje společnosti Hamé s. r.o., se sídlem Na Drahách 814, 686 04
Kunovice, IČ 282 13 556, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63439 (dále
jen „společnost Hamé“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
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 (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) souhlas se zpracováním následujících
osobních údajů:
-

jména a příjmení;

-

emailové adresy;

-

telefonního čísla;

-

adresy bydliště;

získané v rámci soutěže „Soutěž o pobyt na Katlově s Jakubem Vágnerem a o 1000 vín z
Jižní Moravy (dále jen „Soutěž“)“.
2. Jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a adresu bydliště je možné
zpracovat na základě souhlasu účastníka, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1
písm. a) Nařízení. Tyto údaje mohou být zpracovány pro marketingové účely
společnosti Hamé – zejména pro zasílání obchodních sdělení online i offline způsobem.
Online způsobem se rozumí zasílání newsletteru o akcích v e-shop Hamé, informace o
dalších jiných spotřebitelských soutěžích.
3. Tyto osobní údaje budou společností Hamé zpracovávány po dobu trvání soutěže a
dále 2 roky od jejího ukončení.
4. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má právo tento souhlas
kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným společnosti Hamé. V takovém
případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě tohoto souhlasu
neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost
zpracování v období před jeho odvoláním.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Hamé, tedy správcem osobních
údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Marketingová agentura MarketUP s.r.o., sídlem Plzeňská 345/5, Smíchov,
150 00 Praha 5, IČ: 258 50 504
b. Ergotep, družstvo invalidů, Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, IČ: 25997815
c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,
které však v současné době společnost Hamé nevyužívá.
6. Osobní údaje účastníka soutěže nebudou kromě zpracovatelů poskytovány jiným
třetím stranám a nebudou předávány do třetích zemí.
7. Podle Nařízení má Účastník právo:
-

požadovat po společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

-

požadovat po společnosti vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-

vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo
opravit,

-

požadovat po společnosti výmaz těchto osobních údajů, omezení jejich zpracování,
jejich přenos

-

vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zpět písemným oznámením
doručeným na marketing@hame.cz zpětvzetím souhlasu dojde k výmazu osobních
údajů, pokud jejich další zpracování nebude podloženo jiným důvodem, než je souhlas
účastníka,

-

kontaktovat v otázkách zpracování svých osobních údajů společnost Hamé, a to na emailové adrese marketing@hame.cz

-

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů se obrátit na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

