POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Litvínov – Záluží 1, PSČ 436 70, IČO: 275 97 075,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 24430, ve věci
UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod, Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4 (dále
jen „Správce“) je v souladu s Nařízení 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“) správcem Vámi poskytovaných osobních údajů, na kterého se
můžete obracet v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů.
II.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

E-mailová adresa: osobniudaje@unipetrol.cz
Telefonní číslo: 225 001 435
Poštovní adresa: UNIPETROL RPA, s.r.o., Odbor ochrany osobních údajů, Milevská 2095/5, 140 00
Praha 4
III.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce bude pro níže uvedené účely zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu:
- jméno a příjmení;
- telefonní číslo;
- email;
- adresa.
(dále jen „Osobní údaje“)
IV.

Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ

Účelem zpracování Vašich Osobních údajů je:
- realizace smluvního vztahu v rámci účasti na Promo akci, která je definována „Úplnými pravidly
Promo akce „Natankuj a vyhraj Porsche!“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který
závazně upravuje pravidla uvedené Promo akce, obsažená (dále jen „Pravidla“) a s tím se pojícími
právními nároky v případě naplnění podmínek pro obdržení výhry (realizace a vyhodnocení Promo
akce).
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.
Osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování.
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V.

Příjemci Osobních údajů

Při zpracování Osobních údajů může docházet k jejich poskytnutí třetím stranám, tj. zpracovatelům
osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je u našich zpracovatelů zajištěno prostřednictvím jejich
smluvních závazků.
Zpracovatelé osobních údajů, kteří v rámci výše uvedeného účelu zpracovávají Osobní údaje z pověření
Správce, jsou konkrétně:

-ComGate, a.s., Jankovcova 1596/14a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 26508842, jako
provozovatel a technický správce Promo akce
- SCHOLZ & FRIENDS s. r. o., Zlatnická 10, 110 00 Praha 1, IČO: 25798502, jako kreativní agentura
Osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU, EHP či mezinárodním organizacím.
VI.

Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte vůči Správci zejména 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 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 II. tohoto poučení je Vám v případě nejasností k dispozici náš
Pověřenec pro ochranu osobních údajů.
VII. 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 2 (dvou) let od započetí Promo akce.
Poté bude zpracováván pouze omezený rozsah Osobních údajů po omezenou dobu 3 (tří) let pro účely
ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným
nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu Správce, déle pouze u výherců, pokud to
ukládá zvláštní právní předpis.
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