Souhlas se zpracováním osobních údajů finalistů
CHEF CLUB CULINARY CHALLENGE 2018

Jako finalista soutěže CHEF CLUB CULINARY CHALLENGE 2018 (dále jen „Finalista“) souhlasím, aby
pořadatel soutěže, VITANA, a.s., IČO: 14803691, se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 605 (dále jen „Správce“):
oznámil mé jméno, v případě výhry, široké veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí a publikací
v odborných časopisech;
pořizoval mé fotografie a videozáznamy v průběhu 2. kola soutěže a oficiálního vyhlášení výsledků
soutěže, a tyto fotografie/videozáznamy dále zpracovával
za účelem jejich využití při přímé či nepřímé podpoře zboží, služeb či image Správce, např. jejich uveřejněním
v elektronické (na intranetu, internetu či sociálních sítích Správce) či listinné podobě (v marketingových
materiálech či odborných časopisech).
Udělení těchto souhlasů Finalistou je zcela dobrovolné a jejich případné neudělení nebude mít pro Finalistu
žádné nepříznivé následky. Finalista uděluje nejvýše 2 souhlasy se zpracováním osobních údajů dle zaškrtnutí
příslušného pole před výše uvedenými zájmy Správce a stvrzuje to podpisem tohoto dokumentu.
Osobní údaje budou Správcem zpracovávány do odvolání souhlasů ze strany Finalisty. Finalista může odvolat
své souhlasy jednotlivě nebo hromadně a to písemným oznámením doručeným Správci. V případě odvolání
souhlasu nebudou předmětné osobní údaje do budoucna zpracovávána pro výše uvedené účely. Odvoláním
souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v období před jeho odvoláním.
Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu nebudou přímo předávány do třetích zemí. Nicméně k nim budou
mít přístup uživatelé a čtenáři informačních médií a marketingových materiálů Správce, a to případně i ze
zahraničí.
Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu představují osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Finalista
má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl.
16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Finalista má dále právo vznést námitku proti
prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má Finalista právo na
přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Finalista může v otázkách zpracování
svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz.
Pokud se Finalista domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo
obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost Finalisty shledána oprávněnou, Správce
neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost Finalisty podat stížnost přímo u Úřadu pro
ochranu osobních údajů.
Finalista bere na vědomí, že Správce bude tyto souhlasy archivovat pro účely plnění právní povinnosti
Správce být schopen doložit, že Finalista udělil souhlasy s prováděným zpracováním.
V _______________ dne ___________
podpis ______________________
jméno a příjmení:
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