
Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení 

  

1. Účastí v soutěži spotřebitelské soutěže nazvané “Kupte 2 balíčky těstovin Adriana a vyhrajte!“ (dále 
jen „soutěž“), která probíhá v termínu od 1. 1. 2023 do 31. 7. 2023 v souladu s pravidly soutěže 
uveřejněnými na www.adriana-soutez.cz, projevuje účastník souhlas s těmito pravidly soutěže a 
zároveň uděluje Zadavateli soutěže (Europasta SE, se sídlem U Sila 246, 373 82 Boršov nad Vltavou, 
IČO: 28115414), jakožto správci osobních údajů, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., v platném znění 
(dále jen „zákon“) a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady 2016/679, Obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů (dále jen „GDPR“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v následujícím 
rozsahu: 

a) e-mailová adresa, b) mobilní telefonní číslo, c) jméno a příjmení (v případě výherců), d) adresa 
bydliště (v případě výherců), e) informace o jeho nákupu.  

 2. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště mohou být zpracovány pro 
marketingové účely zadavatele soutěže. 

Marketingovými účely se rozumí zejména zasílání obchodních sdělení v tištěné a/nebo digitální 
podobě. Jde výhradně o zasílání informací o chystaných či probíhajících aktivitách zadavatele.  

3. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány po dobu maximálně 2 let od ukončení soutěže.  

 4. Tento souhlas je dobrovolný a nemá vliv na účast soutěžícího v soutěži.  

 5. Zpracování osobních údajů je prováděno zadavatelem soutěže, který je správcem osobních údajů a 
následujícím zpracovatelem:  

společností Nilia Production, s.r.o., s registrovaným sídlem Pujmanové 888/13, Podolí, 140 00 Praha 4, 
IČO: 07036302 (dále jen „Technický správce“). 

Zpracování osobních údajů může být prováděno případně dalšími poskytovateli softwaru, služeb a 
aplikací pověřených zadavatelem za účelem oslovení soutěžících sdělením charakterizovaným v bodě 
2 těchto pravidel.  

 6. Soutěžící, jakožto subjekt osobních údajů, má zejména následující práva: 

 právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od správce může získat informace, zda jsou jeho 
osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a 
komu byly tyto údaje případně zpřístupněny, 

 právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů, 

 právo na výmaz/likvidaci údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje 
zpracovávány nezákonně, a právo být zapomenut, 

 právo na omezení zpracování osobních údajů, nebo blokování nesprávných osobních údajů, 

 právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve 
strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce 
osobních údajů, 

 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování, 

 právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, a to v případě podezření z porušení platných 
právních předpisů o ochraně osobních údajů. 



Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení Zadavateli a nemá 
jakýkoli vliv na účast v soutěži. 

Soutěžící potvrzuje, že poskytl své vlastní osobní údaje, a dále, že splňuje podmínky účasti v Soutěži 
stanovené těmito pravidly Soutěže. Případné porušení pravidel Soutěže může mít za následek 
vyloučení Soutěžícího ze Soutěže.  

Soutěžící bere na vědomí, že zpracování osobních údajů je transparentní. Způsob zpracování je 
manuální a automatický.  

Soutěžící může kdykoliv souhlas se zpracováním svých osobních údajů odvolat elektronicky na e-
mailové adrese info@adriana-soutez.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla 
Zadavatele uvedenou v úvodním odstavci těchto pravidel; na uvedených kontaktech je také možné 
uplatnit ostatní práva Soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může Soutěžící obrátit 
na Zadavatele elektronicky na e-mailové adrese info@adriana-soutez.cz nebo v sídle Zadavatele. Na 
tomto e-mailu/adrese může Soutěžící podat námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy.  

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může Soutěžící podat stížnost.  

 

 

V Praze dne 1. 1. 2023 

 


