
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY SOUTĚŽE 

S Promotion s.r.o., IČ 282 76 817, se sídlem na adrese Prusinovského 809, Modřice 664 42 (dále jen 

„Pořadatel“, „Organizátor“ nebo „my“ ve všech tvarech), jakožto správce vašich osobních údajů, vám 

tímto dává na vědomí, jak zpracovává a chrání vaše osobní údaje. 

1. Jakého zpracování osobních údajů se tato Informace týká 

Tato Informace se vztahuje na zpracování osobních údajů osob, které se registrují k účasti v soutěži 

„Staň se hvězdou“ (dále jen „Účastník“, „Soutěžící“ nebo „Vy“ ve všech tvarech). 

2. Jaké údaje Organizátor shromažďuje 

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v průběhu vzájemné spolupráce za účelem 

soutěže „Staň se hvězdou“. Jedná se o informace, které poskytujete, když registrujete do soutěže 

sebe nebo třetí osobu (např. dítě, jehož jste zákonným zástupcem), a to pomocí našich webových 

stránek. Údaje, které shromažďujeme obsahují zejména vaše jméno, datum narození, e-mail, 

telefonní číslo. U výherce soutěže zpracováváme dále nezbytné údaje pro uzavření smlouvy o 

spolupráci. V případě poskytnutí údajů o třetí osobě (např. o vašem dítěti), odpovídáte za to, že 

nebude zasaženo do jejich práv, a jste povinni získat jejich písemný souhlas.  

3. Jak a na jakém právním základě využíváme vaše osobní údaje 

V souvislosti s vaší registrací do soutěže můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje pro 

účely registrace, užšího výběru, účasti na vystoupení a pro související komunikaci s vámi a dalšími 

osobami. 

4. Jak a komu můžeme sdělovat vaše osobní údaje 

Veškeré vaše osobní údaje neprodáváme třetím osobám. K vašim osobním údajům bude mít přístup 

pověřené osoby, a to v nezbytném rozsahu v souladu s jejich pracovními povinnostmi. K zabezpečení 

vašich osobních údajů byla přijata veškerá vhodná technická a organizační opatření.  

5. Vaše práva 

Můžete si vyžádat potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, kopii vašich osobních 

údajů, či jejich opravu v případě nesprávného nebo neúplného uvedení. Můžete požadovat smazání 

vašich osobních údajů, a tam, kde jste na požádání souhlasili se zpracováním osobních údajů, můžete 

svůj souhlas odvolat. Máte také právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud si 

přejete uplatnit tato práva, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.  

6. Délka uchovávání vašich osobních údajů 

Máme v úmyslu uchovávat vaše osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu k výkonu práv a 

povinností vyplývajících z našeho smluvního vztahu. Vaše osobní údaje, které byly anonymizovány, 

můžeme zpracovávat, aniž bychom vás o tom dále informovali. 

7. Zabezpečení osobních údajů 

Vaše osobní údaje zabezpečujeme použitím vhodných technických a organizačních opatření, 

abychom předešli neoprávněnému přístupu a ochránili tak vaše data. Odesílání osobních údajů přes 

internet není zcela bezpečné. Přestože děláme pro ochranu vašich osobních údajů vše co lze, 

nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů poskytnutých prostřednictvím našich webových 

stránek a jakýkoli takový přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile přijmeme vaše osobní údaje, 



budeme se snažit zabránit neoprávněnému přístupu pomocí dodržování přísných procesů a používání 

bezpečnostních prvků. 

8. Ochrana soukromí dítěte 

Jsme zavázáni k ochraně soukromí dětí mladších 18 let. Pokud je vám méně než 18 let, zajistěte 

prosím souhlas vašeho rodiče/zákonného zástupce předtím, než nám poskytnete vaše osobní údaje. 

Učiníme patřičné kroky k tomu, abychom takový souhlas ověřili, kontaktováním vašeho rodiče nebo 

zákonného zástupce, kterého požádáme, aby svůj souhlas potvrdil. 

9. Kontaktní údaje 

Máte-li otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá 

práva, kontaktujte nás na adrese Prusinovského 809, Modřice 664 42, Česká republika. 

Odesláním údajů z internetového soutěžního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s 

podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní 

na svých internetových stránkách. 

 


