
 

 

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem soutěže 

 
1. V souladu s nařízením 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) a při příležitosti účasti ve spotřebitelské 
soutěži nazvané „Vyhraj outfit Nebbia!“, která probíhá v termínu od 19. září 2022 00:00:01 do  
31. října 2022 19:59:59 včetně na území České a Slovenské republiky (dále jen „soutěž“)   
 
uděluji tímto pořadateli soutěže, společnosti Ehrmann Praha s.r.o.  
se sídlem Sezemická 2757/2, Horní Počernice, 193 00 Praha, Česká republika; IČO: 29148294, 
vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203410 (dále jen „Pořadatel“), 
 

jako správci, 
souhlas se zpracováním následujících osobních údajů: 

 
a) jméno a příjmení; 
b) e-mailová adresa; 
c) mobilní telefonní číslo; 
d) adresa bydliště; 
e) informace o soutěžím nákupu; 
f) další mnou pořadateli sdělené údaje. 

   
2. Výše uvedené osobní údaje účastníka soutěže je nutné zpracovat za účelem zařazení účastníka 

do soutěže, kontroly průběhu soutěže, vyhodnocení soutěže a kontaktování účastníka v souvislosti 
s případným předáním výhry.  
 

3. Účastník souhlasí s tím, že v případě jeho výhry budou jeho osobní údaje v rozsahu křestní jméno  
a první písmeno příjmení, zveřejněny na webových stránkách organizátora, a to po dobu 3 let od 
ukončení soutěže.  

 
4. Shora uvedené osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a dále maximálně 3 roky 

od jejího ukončení.  
 

5. Tento souhlas je dobrovolný, bez jeho udělení však není možné zařadit účastníka do soutěže pro 
nepřistoupení na podmínky soutěže a nemožnost zpracovat soutěžní příspěvek bez užití osobních 
údajů.  

 
6. Souhlas se zpracováním osobních údajů může vzít účastník kdykoliv zpět (odvolat) dopisem na 

výše uvedenou adresu sídla Pořadatele nebo elektronicky na e-mail vyhraj-outfit@airbuzz.cz. 
V případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v soutěži, informovat ho o výhře 
nebo mu výhru předat.  

 
7. Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem a dále následujícími zpracovateli: 

 
a) organizátorem soutěže, tj. společností AIRBUZZ s.r.o. se sídlem Praha 4 – Chodov, Jažlovická 

1320/28, PSČ 14900, Česká republika, IČO: 24260541, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197631;  
 



 

 

b) technický správce Nilia Production, s.r.o., se sídlem Pujmanové 888/13, Podolí, 140 00 Praha 
4, IČO: 07036302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
C, vložka 293093. 

 
8. Zpracování osobních údajů může být prováděno případně dalšími poskytovateli zpracovatelských 

softwarů, služeb a aplikací, které však Pořadatel v současné době pro tyto účely nevyužívá.  
Účastník bere na vědomí, že má níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z obecně závazných 
právních předpisů, a která může u správce kdykoli uplatnit. Jedná se o právo:  
 
a) požadovat po správci informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou správcem či zpracovatelem 

zpracovávány; 
b) požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; 
c) vyžádat si u správce přístup k osobním údajům a požadovat jejich aktualizaci nebo opravu; 
d) požadovat po správci výmaz osobních údajů, pokud to bude možné; 
e) vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jakýmkoli způsobem zpět, včetně 

následujících způsobů: emailem odeslaným na adresu vyhraj-outfit@airbuzz.cz; zpětvzetím 
souhlasu dojde k výmazu osobních údajů, pokud jejich další zpracování nebude podloženo 
jiným důvodem, než je souhlas účastníka; 

f) uplatnit u správce námitku, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného 
zájmu správce; 

g) uplatnit u správce své právo na přenositelnost údajů k jinému správci, pokud se zpracování 
provádí automatizovaně a pokud je to technicky možné; 

h) obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 
osobních údajů na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 
27, 170 00 Praha 7, adresa webové stránky: www.uoou.cz; 

i) obrátit se na soud, pokud by měl za to, že jeho práva byla porušena v důsledku zpracování 
jeho osobních údajů v rozporu s obecně závaznými předpisy na ochranu osobních údajů.   

 

Vypracováno v Praze dne 19. 9. 2022 

 


