POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Nadace Unipetrol, se sídlem Záluží 1, 436 01 Litvínov, IČ: 056 61 544 (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“) 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.
Poštovní adresa: Nadace Unipetrol, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4
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 zejména:
- jméno a příjmení;
- věk;
- navštěvovaná škola;
- soutěžní fotografie a místo jejího pořízení.
(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 v soutěži „Náš sever“, která je definována pravidly na
www.nassever.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.
Osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU, EHP či mezinárodním organizacím a nebudou
ani předmětem automatizovaného rozhodování.
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V.

Předávání Osobních údajů

Při zpracování Osobních údajů za výše uvedeným účelem mohou být Osobní údaje poskytnuty
následujícím kategoriím osob nebo subjektů:

- Vydavatelé týdeníků vycházející jako součást Deníků vydavatelství VLM v Ústeckém kraji
(Ústecký deník, Děčínský Deník, Mostecký deník, Žatecký a Lounský deník, Chomutovský deník,
Litoměřický deník a Teplický deník)
- Grafická podpora internetových stránek
- technický správce internetových stránek nassever.cz
VI.

Práva subjektu údajů

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 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 1 (jednoho) týdne od skončení soutěže.
Z důvodu transparentnosti soutěže mohou být nezbytné osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu
jména a příjmení uvedeny na www.nassever.cz a to v případě, že se stanou výherci v soutěži.
VIII. Soubory cookies
Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání
identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na
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internetové stránky www.nassever.cz (dále jen „Internetové stránky“).
Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě Internetových stránek a díky jejich
používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.
Soubory cookies zejména:
slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně
k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky; umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již
v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem; napomáhají zobrazovat na
Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.
Společnost ARTAX, a.s., jako technický správce, cookies používá v případě, že navštívíte Internetové
stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru
relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.
Na Internetových stránkách jsou užity dva druhy cookies:
Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho
prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost
Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
Permanentní cookies (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější
a pohodlnější orientaci na Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto
cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na
zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na
internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.
Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit
užívání jen některých. Pokud ale společnosti ARTAX, a.s. nepovolíte použití cookies, některé funkce
nemusí fungovat tak, jak by měly.
Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu
příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných
prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:


Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs



Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies



Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies



Safari O S X - https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_GB&viewlocale=cs_CZ



Opera - https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/



Safari iOS - https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

V Praze dne 01. 05. 2019
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