Já, jako aktivně zapojený uživatel, uděluji tímto společnosti Business Factory s.r.o., IČ: 28356624, se sídlem: Milady
Horákové 1957/13, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
sp.zn. C 63427, jako organizátorovi iniciativy „Vrať jim jiskru“
(dále jen „Správce”),

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ,
a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
•

jméno a příjmení,

•

uživatelské jméno,

•

email,

•

fotografie

•

video

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
•

účast na iniciativě „Vrať jim jiskru“ za podmínek stanovených v Pravidlech a podmínkách iniciativy „Vrať jim
jiskru“ dostupných na webových stránkách vratjimjiskru.cz, případně na Facebookové stránce iniciativy (dále
jako „pravidla a podmínky“);

•

plnění práv a povinností Správce dle pravidel a podmínek na Facebookové stránce, Instagramovém účtu a
Youtube kanálu;

•

sdílení a zveřejnění osobních údajů na webových stránkách vratjimjiskru.cz nebo na Facebooku, Instagramu
a Youtube iniciativy;

•

zpracování a vytvoření videa obsahujícího osobní údaje pojednávajícího o iniciativě „Vrať jim jiskru“ a jeho
zveřejnění na webových stránkách vratjimjiskru.cz nebo na uživatelské stránce na Facebooku a Instagramu;

•

propagační a marketingové účely Správce, zejména na podporu iniciativy „Vrať jim jiskru“ (např. zpracování
případové studie o průběhu a výsledcích iniciativy, šíření této případové studie v médiích atd.)

3. Doba zpracování osobních údajů je:
Po dobu trvání iniciativy a následně ještě 3 roky od jejího ukončení.
4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám, vyjma případů poskytnutí již zpracovaných osobních údajů
do sdělovacích prostředků např. v případové studii viz bod 2.
5. Poučení
Správce 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:
•

osobní údaje budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

•

účelem poskytnutí osobních údajů je plnění práv a povinností Správce dle pravidel a podmínek potřebných
pro uskutečnění cílů iniciativy „Vrať jim jiskru“,

•

poskytnutí služby ze strany Správce není podmíněno udělením Souhlasu ke zpracování dat (v takovém případě
nejsou data Subjektu údajů uchovávána k dalšímu použití, ať už marketingovému či jinému)

•

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

•

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám,

•

uživatel má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce
přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu
s Nařízením.

•

Uživatel prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené
osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V případě, že s výše uvedeným souhlasíte, odpovězte prosím „SOUHLASÍM“. Děkuji.

