Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších
předpisů, uděluji souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno,
příjmení, emailová adresa a telefonní číslo.
Souhlas uděluji správci E.ON Energie, a.s., společnosti se sídlem České Budějovice,
F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390, IČO 260 78 201, pro
zpracování osobních údajů za účelem hlasování o celkovém vítězi v soutěži E.ON
Energy Globe a dále pro marketingové účely vyhlašovatele, tj. zejména nabízení
výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích,
výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování hlasujícího za účelem průzkumu
trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je hlasující kontaktován
elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném
znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak vyhlašovatelem, tak
subjekty, které jsou vůči vyhlašovateli osobami ovládanými, ovládajícími nebo
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako vyhlašovatel ve smyslu zák. č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích nebo dalšími subjekty, které vyhlašovatel
realizací těchto marketingových účelů pověří.
Stanu-li se výhercem některé z cen dle těchto pravidel, uděluji vyhlašovateli či jeho
zástupci souhlas s využitím svého e-mailu i telefonního čísla rovněž pro to, abych byl
prostřednictvím těchto kontaktních údajů informován o své výhře. Stanu-li se
výhercem některé z cen dle těchto pravidel, souhlasím s tím, že mé jméno a příjmení
bude uvedeno na webu www.energyglobe.cz za účelem zveřejnění jmen jednotlivých
výherců či jiným způsobem, jímž budou jména jednotlivých výherců veřejně
komunikována.
Současně beru na vědomí následující skutečnosti:
 osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat přímo správce,
společnost E.ON Energie, a.s., a dále zpracovatelé pověření správcem, zejména
pak:
-

společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem České Budějovice,
F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 49, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
15066, IČO 257 33 591,

-

společnost Etnetera a.s., se sídlem: Praha 7 Holešovice, Jankovcova
1037/49, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 11168, IČO 25103814

 zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně, a to formou
shromažďování a ukládání údajů do interní databáze, která bude přístupná pouze
zpracovatelům a správci. Tato databáze bude využita pro vyhodnocení hlasování
v soutěži E.ON Energy Globe a zároveň pro realizaci soutěže hlasujících o věcné
ceny podle těchto Pravidel pro hlasování.

 v uvedeném případě se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Jako
subjekt údajů mám na základě zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu ke
svým osobním údajům zpracovávaným správcem (tedy ve smyslu §12 zákona
právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných
osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích
osobních údajů) a právo na jejich opravu. Dále mám v případě, že zpracování bylo
v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení a
odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud by mi správce nebo
zpracovatel nevyhověl, mám právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

