Souhlas se zpracováním osobních údajů
(dále jen „Souhlas“)
Účastník kliknutím tímto dobrovolně uděluje souhlas k tomu, aby společnost UNILEVER
ČR, spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, IČ: 18627781,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
2196 jakožto správce osobních údajů (dále jen “Pořadatel”), zpracovávala osobní
údaje účastníka v rámci edukativního Projektu sebedůvěry Dove (dále jen “Projekt
sebedůvěry”) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, a
zasílala mu informace o Projektu sebedůvěry formou obchodních sdělení dle ust. § 2
písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to za
níže uvedených podmínek:
1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Osobní údaje mohou být na základě tohoto Souhlasu zpracovávány v rozsahu
poskytnutých kontaktních a identifikačních údajů účastníka.
2. Účel zpracování osobních údajů:
Účelem zpracování osobních údajů podle tohoto Souhlasu je zasílání informací o
Projektu sebedůvěry (tipy o budování sebedůvěry, články, podněty a rady odborníků na
problematiku sebedůvěry u dospívajících žáků).
3. Příjemci osobních údajů:
Osobou oprávněnou zpracovávat osobní údaje podle tohoto Souhlasu je Pořadatel.
Osobní údaje mohou být zpracovány prostřednictvím Pořadatelem pověřeného
zpracovatele. Správce pověřil zpracováním následujícího zpracovatele : Garp
Integrated s.r.o., IČ 277 09 540, se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 – Karlín,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
125558.
4. Doba trvání Souhlasu, možnost odvolání Souhlasu:
Souhlas je platný po dobu průběhu Projektu sebedůvěry a dále po dobu jednoho (1)
roku od ukončení Projektu sebedůvěry.
Právním základem zpracování je souhlas projevený zaškrtnutím příslušného pole,
kterým účastník souhlasí s podmínkami zpracování.
Účastník je oprávněn tento Souhlas kdykoliv odvolat emailem zaslaným na adresu:
infolinka@unilever.com

5. Poučení o právech subjektu údajů

Účastník má práva dle příslušných právních předpisů, tj. dle článků 12-23 Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. zejména právo na transparentnost
zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů,
právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného
nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
Subjekt má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném
zpracování včetně profilování.

Můžete taktéž uplatnit stížnost u dozorového úřadu, kterým je ve věci zpracování
osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7 – Holešovice.

Máte-li na nás jakékoli otázky, učiňte tak prosím zasláním požadavku pomocí formuláře
„Kontaktujte nás“ na našem webu www.unilever.cz.

Přečtěte si prosím také naše Zásady ochrany osobních údajů
a Zásady používání souborů
cookie , abyste věděli, jakým způsobem používáme Vaše osobní údaje.

