GRAND PRIX ARCHITEKTŮ - NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU
Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů
dle obecně závazných právních přepisů, zejména
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Souhlasím, aby spolek Obec architektů z.s. se sídlem Betlémské náměstí 169/5a - Staré Město, 110
00 Praha 1, IČO 004 69 513, zapsaná ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, Oddíl L, Vložka
číslo 607 (dále jen „Pořadatel“)
A společnost MG Trade and Services s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha, Česká
republika, IČO 08588856, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, Oddíl C, vložka
číslo 320876 (dále jen „Provozovatel“).
zpracovávaly v rámci soutěže „Grand Prix architektů - Národní cena za architekturu " mé osobní
údaje, a to v rozsahu:
-

identifikačních údajů (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, titul, profilová fotografie);
kontaktních údajů (telefon, adresa elektronické pošty);
údajů nezbytných pro účast v soutěži (země původu, pracovní pozice);
údajů vznikajících plněním soutěže a výhry;
údajů vzniklých přímo činností provozovatele nebo pořadatele soutěže;
údajů získaných v souvislosti s provozováním soutěže nebo vydáním výher.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji k účelům:
-

plnění povinností pořadatele a provozovatele dle všeobecných podmínek a pravidel soutěže;
plnění zákonných povinností pořadatele a provozovatele;
realizace oprávněných zájmů pořadatele a provozovatele;
péče o uživatele a zasílání obchodních sdělení pořadatele a provozovatele;
zveřejnění na výherní listině způsobem dle všeobecných podmínek a pravidel soutěže a
poskytnutí údajů výherce sponzorovi soutěže;
využití pro prezentační a marketingové účely pořadatele a provozovatele nebo jejich
spolupracující subjekty.

Pořadatel a provozovatel se zavazují:
-

-

zajistit, aby osobní údaje byly zpracovány pro konkrétní a zákonné účely, jež jsou
proporcionální a nezbytné;
pamatovat na zásadu účelového omezení a zajistit, aby osobní údaje byly přiměřené,
relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu;
umožnit Vám jako subjektu údajů výkon svých práv, včetně práva na přístup a, v náležitých
případech práva na opravu, výmaz nebo zablokování osobních údajů;
udržovat osobní údaje přesné a neuchovávat je déle než je nutné;
učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem a
zajistit, aby si zaměstnanci pořadatele a provozovatele a další spolupracující subjekty či
zpracovatelé byli dostatečně vědomi povinností v oblasti ochrany osobních údajů; těmito
zpracovateli je zejména společnost Anawe s.r.o., Ruská 886, 436 01 Litvínov, Česká
republika, IČO: 28990218 jako poskytovatel softwaru;
dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, jak jsou mé osobní údaje zpracovávány, dále o svých právech,
(mj. o možnosti odvolat tento souhlas pro jednotlivé účely) a o tom, že aktuální informace o svých
právech jako subjektu údajů a povinnostech pořadatele a provozovatele jsou k dispozici na vyžádání
či na internetových stránkách https://www.grandprixarchitektu.cz jako tzv. Informační memorandum.

