
 

 

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

 
 

1. V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů ((EU) 2016/679) a při příležitosti účasti 
v celonárodní soutěži nazvané „Vyhraj trenérský set!“, která probíhá v termínu od 1. dubna 2021 
00:00:001 do 31. května 2022 19:59:59 včetně na území České republiky (dále jen „soutěž“)   
 
uděluji tímto Pořadateli soutěže, společnosti INTERSNACK, a.s.,  
s registrovaným sídlem č.p. 164, 391 18 Choustník, Česká republika, IČO: 145 04 031, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 51,  
 

jako správci, 
souhlas se zpracováním následujících osobních údajů: 

 
a) jméno a příjmení, 
b) e-mailová adresa, 
c) mobilní telefonní číslo, 
d) adresa bydliště, 

 
Výše uvedené osobní údaje mohou být zpracovány pro marketingové účely Pořadatele soutěže 
(společnosti INTERSNACK, a.s.) a dále pro marketingové účely: 
 
a) Organizátora soutěže, tj. společnosti AIRBUZZ s.r.o., s registrovaných sídlem Jažlovická 

1320/28, 149 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika, IČO: 24260541, (dále jen „Organizátor“); 
 

b) Spoluorganizátora soutěže, tj. společnost Mevea s. r. o., se sídlem Anhaltova 917/15, 169 00 
Praha 6 - Břevnov, IČ: 27413594 (dále jen „Spoluorganizátor“) 

 
c) partnera soutěže společnost LG Electronics Polska SP. Z o. o., ul. Woloska 22, 02-675 

Varšava, IČ: 12449587(dále jen „partner“) 
 

d) partnera soutěže společnost V2 hokej s. r. o., se sídlem na adrese Slepá 352, 251 66 
Senohraby, IČ: 27582728 (dále jen „partner“) 

 
Marketingovými účely se rozumí zejména zasílání obchodních sdělení o nabídce zboží a služeb, 
a to online i offline způsobem. Offline způsobem se rozumí zasílání newsletterů o chystaných či 
probíhajících akcích a informace o dalších jiných spotřebitelských soutěžích. 

 
2. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a dále 3 roky od jejího ukončení.  

 
3. Beru na vědomí, že tento souhlas je dobrovolný a nemá vliv na mou účast v soutěži.  

 



 

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem soutěže (společností INTERSNACK, a.s.) 
a dále následujícími zpracovateli: 

 
a) Organizátor soutěže, tj. společnosti AIRBUZZ s.r.o., s registrovaných sídlem Jažlovická 

1320/28, 149 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika, IČO: 24260541; 
 

b) Technický správce Nilia Production, s.r.o., s registrovaným sídlem Pujmanové 888/13, Podolí, 
140 00 Praha 4, IČO: 07036302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, spisová značka 293093.  
 

c) Spoluorganizátor soutěže, tj. společnost Mevea s. r. o., se sídlem Anhaltova 917/15, 169 00 
Praha 6 – Břevnov, IČ: 27413594  

 
Zpracování osobních údajů může být prováděno případně dalšími poskytovateli zpracovatelských 
softwarů, služeb a aplikací, které však pořadatel v současné době pro tyto účely nevyužívá.   

 
5. Beru na vědomí, že mám níže uvedená práva, která pro mě vyplývají z právních předpisů, a která 

mohu kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných 
nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních 
údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak 
zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování 
osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních 
údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež 
převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné 
vymáhání právních nároků. Zároveň mám možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým 
je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 
 
 

Vypracováno v Praze dne 1. 4. 2022 

http://www.uoou.cz/

