INFORMAČNÉ MEMORANDUM PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI
ORGANIZOVANÍ MARKETINGOVÝCH AKCIÍ (SPOTREBITEĽSKÝCH SÚŤAŽÍ)
Spoločnosť Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. a Savencia Fromage & Dairy SK, a.s.
spracovávajú osobné údaje v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov,
predovšetkým v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa
27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobních údajov a ďalej v súlade
s našimi právnymi predpismi a zásadami.
V plnej miere si uvědomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov a súkromia. Spracovávame
následujúce kategórie Vašich osobných údajov:
- Identifikačné a adresné údaje: méno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, adresa
trvalého bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa
- Elektronické kontaktné údaje: telefón, mobilný telefón, e-mailová adresa atď.
- Ďalšie osobné údaje potrebné pre účast v konkrétnej marketingovej akcii
(spotrebiteľskej súťaži): napr. číslo bankového účtu pre účely vyplatenia výhry, súťažné
fotografie alebo video, súťažný pokladničný doklad, prípadne ďalšie obdobné údaje.
Vaše osobné údaje získavame výhradne od Vás, v rámci Vašej dobrovoľnej účasti na marketingovej
akcii (spotrebiteľskej súťaži), a to spravidla vyplnením prihlášky do súťaže či vyplnením dotazníka.
Vaše osobné údaje spracovávame iba v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel a po dobu, ktorá je
nevyhnutná pre splnenie daného účelu. Po splnení účelu môžeme v určitých prípadoch Vaše osobné
údaje spracovávať pre iné účely, ako pre účely, pre ktoré boli zhromaždené. Týka sa usporiadania
marketingových akcií (spotrebiteľskej súťaže), odovzdania výhry, plnenia našich právnych povinností,
našich oprávnených záujmov a marketingového využitia osobních údajov a zasielanie obchodných
informácií. Vaše osobné údaje uchováváme po nevyhnutnú dobu, aby sme mohli zariadiť Vaše
eventuálne nároky, prípadne brániť naše práva a oprávnené záujmy (predovšetkým počas doby
premlčania či prekluzívnych dôb). Vaše osobné údaje spracovávame ako správca osobných údajov.
To znamená, že určujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame, a
stanovujeme prostriedky ich spracovania. Pre spracovanie Vašich osobných údajov využívame tiež
služby externých spracovateľov (napr. marketingové agentúry realizujúce pre Savenciu konkrétne
akcie, zasielanie výhier, prevádzkovatelia webových stránok atď.). So všetkými spracovateľmi sme
uzatvorili zmluvu o spracovaní osobních údajov tak, aby ochrana Vašich osobných údajov bola
zaručená v maximálnej možnej miere.
Spracovanie Vašich osobných údajov môže byť ako manuálne, tak automatizované. Automatizované
spracovanie prebieha v našich informačních systémech, prípadne v systémech našich spracovateľov.
Učinili sme také opatrenia, aby k Vašim osobním údajom mali prístup iba zamestnanci a spracovatelia,
ktorí sa podieľajú na ich spracovaní, a tiež aby títo zamestnanci a spracovatelia zachovávali
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, údajoch a dátach (osobných alebo iných) , o kterých sa
dozvedli pri výkone svojej práce.
Ďalej by sme Vás radi informovali, že neprevádzame žiadne rozhodovanie výhradne na
automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania.
Vaše údaje spracovávame úplne transparentným spôsobom. Kedykoľvek v priebehu spracovania
Vašich osobných údajov môžete využiť právo na prístup, opravu a doplnenie, vymazanie, obmedzenie
spracovania, prenositeľnosť, ale tiež podať sťažnosť, vzniesť námietku. V prípade uplatnenia
akéhokoľvek práva Vás bez zbytečného odkladu písomne informujeme o spôsobe vybavenia Vašej
žiadosti.
Toto informačné emmorandum priebežne kontrolujeme a môžeme ho príležitostne meniť
(predovšetkým aby bol dodržaný súlad s právními predpismi a postupy ochrany osobných údajov).
Aktualizované verzie budú vždy k dispozícii na webových stránkach http://savenciafd.cz/
K poslednej aktualizácii došlo dňa: 24.5.2018
Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s.
Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 44965117, DIČ: CZ44965117

