Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení o ochraně osobních údajů
Tímto uděluji společnosti Pojišťovna VZP, a.s., IČO: 27116913, sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00
Praha 8, (dále také jen „Správce“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, neboť jsem
dotčeným Subjektem údajů, v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených podmínek:
1.
-

Osobní údaje, které budou zpracovány:
jméno a příjmení, pohlaví, rok narození, trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo.

2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
- účelem zpracování osobních údajů je účast v soutěži Správce:
„Soutěž o zájezd a další hodnotné ceny s PVZP.“
2.

Doba zpracování osobních údajů je:
- souhlasím s tím, aby moje osobní údaje byly zpracovávány po dobu pěti let. Svůj souhlas
mohu odvolat kdykoli, a to jeho doručením Správci na adresu jeho sídla nebo na emailový
kontakt pověřence pro ochranu osobních údajů Alena.Horakova@pvzp.cz

3.

Osobní údaje o výhercích budou uveřejněny na facebookovém a instagramvém profilu
Správce. Na těchto sociálních sítích: Facebook https://www.facebook.com/pojistovnavzp/
a Instagram https://www.instagram.com/pojistovnavzp/ s čímž výslovně jako Subjekt údajů
souhlasím, žádným dalším třetím osobám, tedy žádným dalším zpracovatelům osobních
údajů nebo jakýmkoli jiným subjektům tyto údaje nebudou předány.

Jako Subjekt údajů prohlašuji, že jsem byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních
údajů, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
Podrobnosti o ochraně osobních údajů – tzv. poučení subjektu údajů je součástí tohoto souhlasu a
naleznete jej také na webu: www.soutezozajezd.cz

Ochrana osobních údajů
Správce osobních údajů, tedy Pojišťovna VZP, a.s., IČO: 27116913, sídlem Ke Štvanici 656/3,
186 00 Praha 8, tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen
„Nařízení“), informuje, že:
●

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě čl. 6 Nařízení z titulu i) Vámi shora
uděleného souhlasu,

●

osobními údaji jsou: jméno a příjmení a emailová adresa,

●

údaje se poskytují na dobu, než dojde k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty, nejvýše na
dobu 5 let ode dne jejich poskytnutí, po této době budou Vaše údaje bez dalšího vymazány,

●

při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému automatizovanému
rozhodování ani k zakázanému automatickému individuálnímu rozhodování na
základě profilování, které by mělo pro Vás jakékoli právní účinky nebo se Vás obdobně
významným způsobem dotýkalo,

●

Vaše osobní údaje nebudeme předávat jakékoli třetí straně, krom jejich zveřejnění na našem
facebookovém a instagramovém profilu, tedy na těchto sociálních sítích Správce:
https://www.facebook.com/pojistovnavzp/
a
Instagram
Facebook
https://www.instagram.com/pojistovnavzp/

●

společnost nemá ani v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní
organizaci

●

máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, a to jeho doručením Správci na adresu jeho sídla
nebo na emailový kontakt pověřence pro ochranu osobních údajů Alena.Horakova@pvzp.cz
nebo za použití odkazu v emailu se sdělením dle bodu 2 tohoto souhlasu, který Vám bude
doručen.

●

máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, popřípadě omezení zpracování, máte dále právo na přenositelnost těchto údajů
k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za
to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením,

●

a dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vaši osobních údajů, probíhá-li pro účely
oprávněných zájmů (tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení,
předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb),

●

pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv, prosím,
v případě zájmu kontaktujte naši společnost (Správce) buď písemně na adresu sídla
společnosti, nebo na tento email: Alena.Horakova@pvzp.cz, nebo tel. číslo: +420 233 006
239

