PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„VYHRAJ A DEJ SI PAUZU OD ÚČTŮ“

PŘÍLOHA č. 2
SOUHLAS S POUŽITÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

POŘADATEL SOUTĚŽE
Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 2035/31, 143 20, Česká republika, IČO: 457 99 504,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481 (dále
jen „Pořadatel“).

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
PROMOANGEL s.r.o. se sídlem v Praze 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČO: 290 24 463,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 160789 (dále
jen „Organizátor“)

TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE
Prague Labs s.r.o. se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 288/17, 120 00, Česká republika, IČO: 040 21 126,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 241440 (dále
jen „Technický správce“).

NÁZEV SOUTĚŽE
„VYHRAJ A DEJ SI PAUZU OD ÚČTŮ“ (dále jen „Soutěž“)

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá společně na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“)
v období od 1. 4. 2021 00:00:00 hod. do 10. 6. 2021 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“). Tato
pravidla se uplatní pouze pro Soutěž konanou na území České republiky.

Soutěžící zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře na Soutěžním webu
www.soutez.kitkat.cz dobrovolně souhlasí s použitím jeho osobních údajů pro nabízení produktů a služeb
Pořadatele, informování o marketingových akcích Pořadatele, jakož i pro zasílání obchodních sdělení Pořadatele
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to maximálně na 2 roky ode dne jejich
poskytnutí, popř. do odvolání souhlasu.
Soutěžící bere na vědomí, že zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu je oprávněn pro Pořadatele
provádět Organizátor a Technický správce, případně další zpracovatel, jehož Pořadatel smluvně pověří takovým

zpracováním.
Soutěžící, který takto poskytl správci osobní údaje, má ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o
ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“) a zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:
• právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho
osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto
Údaje případně zpřístupněné,
• právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů
• právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají
nezákonně,
• právo na omezení zpracování osobních údajů,
• právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají
ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního
údajů,
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
• právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk.
Sochora 27, Praha 7, 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje
povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení.
Soutěžící poskytuje souhlas Pořadateli se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel v rozsahu jméno,
příjmení, e-mailová adresa.
Tento souhlas může Soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením
e-mailu na adresu: info@nestle.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla Pořadatele. Odvoláním
svého souhlasu nebude ovlivněna účast Soutěžícího v této Soutěži ani nárok na výhru v Soutěži.

