INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Účastník soutěže Soutěž o roční mytí zdarma (dále také jako „subjekt údajů“), jejímž pořadatelem je společnost Indecon s.r.o.,
IČO: 281 30 413, se sídlem Evžena Rošického 2685/31, 586 01 Jihlava (dále také jako „Indecon“), udělením souhlasu se
zpracováním svých osobních údajů (tj. zaškrtnutím příslušného pole v registračním formuláři soutěže a připojením podpisu) souhlasí
se zpracováním osobních údajů zejm. vyplněných v registračním formuláři (tj. především jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, adresa bydliště, popř. kontaktní adresa, státní poznávací značka vozidla (SPZ) a příp. dalších údajů nezbytných pro
naplnění účelu zpracování), a to pro účely zasílání obchodních sdělení společnosti Indecon prostřednictvím e-mailu a/nebo SMS
zpráv, jakož i pro telefonické a/nebo emailové oslovování a zprostředkování obchodních sdělení společnosti Indecon. Zpracování
osobních údajů za tímto účelem zahrnuje také přípravu nabídky produktů nebo služeb subjektu údajů mj. za použití uvedené SPZ
vozidla.
Souhlas je udělen na dobu 5 let ode dne ukončení soutěže, nejdéle však do jeho odvolání, přičemž může být kdykoli odvolán
výslovným sdělením zaslaným na adresu sídla společnosti Indecon s.r.o., tj. Evžena Rošického 2685/31, 586 01 Jihlava, nebo
zaslaným e-mailem na adresu info@indecon.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti Indecon.
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Společnost Indecon poskytuje subjektu údajů dále následující informace o zpracování osobních údajů:
(i.)

správcem je společnost Indecon s.r.o., IČO: 281 30 413, se sídlem na adrese Evžena Rošického 2685/31, 586 01 Jihlava, s e-mailovou
adresou info@indecon.cz;
(ii.)
účel zpracování je vymezen výše; právním základem pro zpracování je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů subjektem údajů,
a to pro konkrétní účely zpracování;
(iii.) společnost Indecon nemá v úmyslu předávat osobní údaje třetím osobám s výjimkou sdělené státní poznávací značky vozidla, která může
být předána ke zpracování také provozovateli vyhledávače SPZ za účelem identifikace vozidla;
(iv.) společnost Indecon nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
(v.)
osobní údaje budou u společnosti Indecon uloženy po dobu 5 let ode dne ukončení soutěže, nejdéle však do odvolání souhlasu s jejich
zpracováním;
(vi.) subjekt údajů má právo požadovat od společnosti Indecon jako správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo
výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů;
(vii.) subjekt údajů je oprávněn odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů tak, jak je uvedeno výše;
(viii.) subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem na
adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz);
(ix.) požadavek na poskytování osobních údajů je požadavkem, na základě kterého může být subjekt údajů příjemcem obchodních sdělení
společnosti Indecon. V důsledku neposkytnutí osobních údajů by nebylo možné obchodní sdělení zprostředkovávat;
(x.)
ohledně osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
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