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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCÍ SOUTĚŽE 
HOSPODY A SAMETOVÁ REVOLUCE 

 
Správcem je: Plzeňský Prazdroj, a.s., IČ: 45357366, U Prazdroje 64/7, 301 00, Plzeň – Východní 
Předměstí (dále také jako "pořadatel“ nebo "Společnost"), organizátor pověřil zpracováním osobních 
údajů zpracovatele (technický realizátor): [Svencom s. r.o. Palackého 715/15, 110 00 Praha 1, IČO 
29020131].  
S osobními údaji účastníků se bude zacházet ve smyslu příslušných právních předpisů na ochranu 
osobních údajů. 
Podmínky soutěže jsou upraveny v samostatném dokumentu, s nímž se soutěžící seznámil při 
přihlášení do soutěže. Poskytnutí osobních údajů pro účely soutěže a souhlas se zpracování osobních 
údajů je podmínkou pro účast v soutěži. 
Účastník soutěže dobrovolně poskytuje organizátorovi osobní údaje na dobu potřebnou pro realizaci 
této soutěže a určení výherců a uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu:  
jméno, příjmení, telefon, e-mail, které poskytne v rámci soutěže organizátorovi a v případě výhry i za 
účelem ověření totožnosti účastníka soutěže a předání výhry, jakož i souhlas k tomu, že v případě 
pokud se účastník stane výhercem, jméno a název obce bydliště výherce budou zveřejněny na 
internetové stránce https://www.facebook.com/plzen.prazdroj/. Účastník bere na vědomí, že 
organizátor, technický realizátor a web agentura může osobní údaje soutěžícího zaznamenávat na 
nosiče informací / do informačního systému. 
Osobní údaje zachycené na fotografiích zaslaných soutěžícím pořadateli jsou zpracovávány pro účely 
uměleckého projevu ve smyslu § 17 zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 
Soutěžící, který poskytl své osobní údaje, odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, 
úplné, aktuální a pravdivé. Organizátor poučuje soutěžícího, že poskytnutí požadovaných osobních 
údajů soutěžícího je dobrovolné a soutěžící může kdykoliv svobodně písemně namítat jejich 
poskytování a využívání, jakož i tento svůj souhlas odvolat na adrese: vikova@svencom.cz nebo: 
personaldataprotection@eu.asahibeer.com. Odvoláním souhlasu bude ukončena účast v soutěži. 
 
Poskytnutí informací v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro období od 25. 5. 2018: 
 
Společnost Vás tímto jako subjekt údajů informuje o zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu 
platného zákona o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“) a obecného nařízení EU 2016/679 o 
ochraně osobních údajů (dále jen jako „Nařízení“).  
Společnost Vás informuje, že za podmínek stanovených Zákonem a Nařízením, máte vůči 
Společnosti: 
 

a) právo na přístup ke svým osobním údajům; 
b) právo na opravu nepřesných osobních údajů; 
c) právo na výmaz svých osobních údajů; 
d) právo na to, aby Společnost omezila zpracování osobních údajů v případě, že: 

i. popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl 
přesnost osobních údajů ověřit; 

ii. zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho 
o omezení jejich použití; 

iii. Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy, jakožto subjekt 

údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

iv. jste vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, 
zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody; 

e) právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném 
formátu; 

f) právo znát povahu automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro 
rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž 
obsahem je zásah do Vašich práv a oprávněných zájmů; 

g) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném 
zpracování (viz výše), včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás 
obdobným způsobem významně dotýká, pouze pokud se však toto rozhodnutí netýká plnění 
smlouvy mezi Vámi a Společností; 

h) pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za 
následek vysoké riziko pro práva a svobody Vás jakožto subjektu údajů, být Společností 
informován o tomto porušení bez zbytečného odkladu. 



Vzor 2018_0509  

 

Za podmínek stanovených Nařízením máte právo vznést proti zpracování Vašich osobních údajů na 
právním základě oprávněného zájmu Společnosti, námitky proti profilování a vůči zpracovávání 
osobních údajů pro účely přímého marketingu. Rovněž máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu 
osobních údajů České republiky nebo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů České 
republiky.  
Za účelem uplatnění svých práv můžete kontaktovat Společnost na emailové adrese 
personaldataprotection@eu.asahibeer.com .   
 
Pokud jde o Vaše žádosti v souvislosti s právem na přístup: 
V případě, že chcete uplatnit Vaše právo na přístup, můžete tak učinit žádostí adresovanou na sídlo 
naší společnosti nebo emailem na adresu personaldataprotection@eu.asahibeer.com. 
 
Společnost Vám na vyžádání poskytne kopii osobních údajů, které zpracovává. Za jakékoli další 
kopie, o které požádáte, můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. 
Pokud o informace požádáte elektronickými prostředky, informace se poskytnou v běžně používané 
elektronické podobě, pokud nepožádáte o jiný způsob. Při zpracování žádosti jsme povinni prověřit 
Vaši totožnost. 
Vaše žádosti budou zpracovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti. 
V odůvodněných případech (při zohlednění zejména množství žádostí a jejich komplexnosti) můžeme 
tuto lhůtu prodloužit o další 2 měsíce, přičemž v takovém případě Vás o prodloužení lhůty a jeho 
důvodech budeme informovat. Informace zásadně poskytujeme bezplatně. Pokud by Vaše žádosti 
byly zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména pro jejich opakující se povahu, můžeme 
požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací, nebo 
odmítnout jednat na základě žádosti. 
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