Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem Soutěže
1. Účastník se zapojením do soutěže souhlasí s pravidly soutěže a uděluje souhlas se
zpracováním následujících údajů společnosti Hamé s.r.o., se sídlem se sídlem
Kunovice, Na Drahách 814, PSČ 686 04, IČO: 28213556 (dále jen „společnost
Hamé“)
-

jména a příjmení;

-

emailové adresy;

-

telefonního čísla;

-

adresy bydliště;

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 nutné
zpracovat za účelem zařazení účastníka do soutěže, jeho kontaktování za účelem
případného předání výhry.
3. Tyto osobní údaje budou společností Hamé zpracovávány po dobu trvání soutěže
a dále 2 roky od jejího ukončení.
4. Tento souhlas je dobrovolný, bez jeho udělení však nelze zařadit účastníka do
soutěže pro nepřistoupení na podmínky účasti v soutěži a nemožnost zpracovat
soutěžní příspěvek bez užití osobních údajů.
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. Účastník má právo:
-

požadovat po společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-

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 soutez@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
e-mailové adrese soutez@hame.cz.

-

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

