POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

ORLEN UniCRE a.s., se sídlem Revoluční 1521/84, PSČ 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 62243136 (dále
jen „Správce“) je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
správcem Vámi poskytovaných osobních údajů, na kterého se můžete obracet v případě dotazů či
nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů.
Kontaktní e-mailová adresa: dotazy@uvarsirousku.cz
II.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce bude pro níže uvedené účely zpracovávat Vaše osobní údaje (pedagogů, žáků základních a
středních škol) v rozsahu zejména:
- Identifikační údaje (jméno a příjmení, název školy a třída);
- Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště);
- Soutěžní příspěvek (video, fotografie a jiný soutěžní materiál).
(dále jen „Osobní údaje“)

III.

Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ

Účelem zpracování Vašich Osobních údajů je:
- realizace smluvního vztahu v rámci účasti v soutěži „Uvař si roušku“, která je definována pravidly na
www.uvarsirousku.cz a s tím se pojícími právními nároky v případě naplnění podmínek pro obdržení
výhry (realizace a vyhodnocení soutěže).
Právním základem pro zpracování Vašich Osobních údajů je splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste
Vy jako subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy ve smyslu
ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Poskytnutí Osobních údajů je nezbytným požadavkem pro účast v soutěži, bez poskytnutí osobních
údajů se není možné soutěže zúčastnit či jí ze strany Správce realizovat.
Osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU, EHP či mezinárodním organizacím a nebudou ani
předmětem automatizovaného rozhodování.
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IV.

Předávání Osobních údajů

Správce je oprávněn předávat Osobní údaje soutěžícího v rozsahu, který je nezbytný pro realizaci a
vyhodnocení soutěže nebo výkon dalších povinností. Osobní údaje může Správce předávat osobám
zajišťujícím služby provozování a správy internetové stránky, případně jiným dodavatelům technologií.
Správce předává Osobní údaje také v případě plnění právní povinnosti (např. na žádost Policie ČR) nebo
při ochraně svých práv.
K předání Osobních údajů třetím osobám dochází vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a při
dodržení nejvyššího standardu ochrany osobních údajů, který zajišťuje řádné zachování práv subjektů
údajů a ochranu jejich soukromí.
V.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte vůči Správci právo:
- na přístup k Osobním údajům,
- na opravu nepřesných nebo neúplných Osobních údajů,
- na výmaz Osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR,
- na omezení zpracování Osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR,
- na námitku, jsou-li splněny podmínky dle GDPR,
- na přenositelnost údajů,
- právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů pokud máte pocit, že s Vašimi Osobními údaji
není nakládáno v souladu s právními předpisy.
Prostřednictvím kontaktů v ustanovení I. tohoto poučení je Vám v případě nejasností či výkonu Vašich
práv k dispozici náš tým.

VI.

Doba zpracování

Správce bude Vaše Osobní údaje zpracovávat po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou
zpracovávány, nejdéle však po dobu 1 (jednoho) měsíce od skončení soutěže. Poté budou Osobní údaje
zlikvidovány.

VII. Práva k poskytnutému obsahu soutěžního příspěvku
Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo
k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence. Zasláním
soutěžního příspěvku poskytuje soutěžící Správci bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa,
na dobu trvání majetkových práv k dílu (soutěžnímu příspěvku), bez množstevního omezení, a to ke
všem způsobům užití poskytnutého obsahu soutěžního příspěvku.
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Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje Správci souhlas ke zveřejnění díla (soutěžního
příspěvku), jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla
souborného, jakož i k tomu, aby Správce uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem.
Soutěžící souhlasí s tím, že Správce je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetí osobě
nebo ji dále poskytnout formou podlicence.
V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti,
podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního
příspěvku Správci na dobu 3 let bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro marketingové
účely Správce. V případě odvolání souhlasu soutěžícím před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě,
aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit
Správci škodu, která Správci v důsledku odvolání souhlasu vznikla.
VIII. Zveřejnění výherců
Z důvodu transparentnosti soutěže mohou být nezbytné osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu jména,
příjmení a název školy uvedeny na www.uvarsirousku.cz a to v případě, že se stanou výherci v soutěži.
Vstupem do soutěže s takovýmto způsobem zveřejněním v případě výhry souhlasíte.

V Ústí nad Labem dne 4. 1. 2021
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