
 

 

OCHRANA SOUKROMÍ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Vážení soutěžící, 

věnujte prosím pozornost tomuto dokumentu, kde najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich 

osobních údajů zpracovávaných v rámci soutěže “ZAŽIJ S NÁMI NA NETU, OTEVŘENOU MADETU” (dále jen 

„Soutěž“) provozované společností MADETA a.s. IČO: 63275635 se sídlem Rudolfovská tř. 246/83, České 

Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 698 (dále jen „Pořadatel“), která je správcem Vašich osobních 

údajů. 

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte email 

madeta@madeta.cz .  

1. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje? 

Osobní údaje zpracováváme za účelem pořádání Soutěže a jejího vyhodnocení skrze webové stránky 

Pořadatele. Výsledkem Soutěže je možnost objevit se v televizní reklamě Pořadatele. Účast v Soutěži je 

zcela dobrovolná. 

Podmínkou účasti v Soutěži je poskytnutí fotografie. K tomuto obsahu nám poskytujete licenci, a tedy si 

musíme uchovat informace o poskytovateli této licence. Tuto fotografii jsme oprávněni dále zpracovávat 

za účelem plnění smlouvy i po skončení Soutěže. 

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v 

případě právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy (Česká 

obchodní inspekce apod.). Zde musíme prokazovat, že jsme v rámci Soutěže jednali v souladu s právními 

předpisy. 

2. Jaké údaje zpracováváme? 

Zpracováváme jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, informace o účasti v Soutěži a jejím výsledku 

(včetně obsahu). 

Dále zpracováváme Vámi poskytnutou fotografii; tuto fotografii zpracováváme pro potřeby další 

prezentace Pořadatele (televizní propagace, propagace na webových stránkách Pořadatele a další) i po 

skončení Soutěže.  

3. Od koho osobní údaje dostáváme? 

Osobní údaje získáváme výhradně od Vás. Osobní údaje musí být poskytnuty přesné a v případě změny 

jste povinni je aktualizovat.  

4. Jak zpracováváme osobní údaje? 

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně 

prostřednictvím webových stránek Pořadatele. 

Vámi poskytnutou fotografii zpracováváme prostřednictvím následujících systémů: Peach, IMD Cloud. 
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Vaše osobní údaje zpracováváme i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné 

manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás 

pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod.  Tyto osoby však mohou 

zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností 

zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 

zabezpečení osobních údajů. 

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou 

péči a ochranu. Chráníme osobní údaje takovým způsobem, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do 

Vašeho soukromého a osobního života. 

Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.  

5. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje? 

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání Soutěže a dále 30 dní po jejím skončení. V případě informací 

o autorských právech pak po celou dobu, kdy tato práva trvají.  

Tyto údaje nemůžeme smazat, a to ani v případě Vaší žádosti, neboť nejsou zpracovány na základě 

souhlasu. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat. 

6. Jaká máte práva? 

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech 

Vašich osobních údajů.  

Vždy Vás budeme informovat o:  

a) účelu zpracování osobních údajů, 

b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, 

včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,  

c) povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého 

postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt 

údajů, 

d) příjemci, případně kategoriích příjemců, 

e) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria 

použitá ke stanovení této doby, 

f) veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás. 

Mezi Vaše další práva patří 

a) požádat nás o vysvětlení, 

b) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení 

opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut), 

c) požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově 

čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili, 

d) podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 



 

 

Praha 7. 

e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. 

7. Jaká Vaše osobní údaje chráníme 

Vaše údaje jsou u nás v absolutním bezpečí. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení: 

Anitvirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, fyzické prostředky ochrany 

8. Komu předáváme Vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy, v případě, kdy je to vyžadováno právními 

předpisy či relevantními rozhodnutími těchto orgánů. 

Pro zpracování osobních údajů soutěžících využíváme následující zpracovatele: Evil Friends s.r.o., Peach, 

IMD Cloud. 

Osobní údaje nejsou předávány mimo země EU. 
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