Zásady zpracování osobních údajů v marketingových soutěžích společnosti GOLDEN GATE CZ
a.s.
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace ohledně zpracování osobních údajů při
marketingových soutěží (dále jen „Soutěž“). Tyto zásady (dále jen „Zásady“) doplňují obecná pravidla
nakládání s osobními údaji, která jsou dostupná na adrese https://www.goldengate.cz/o-nas/pravidlanakladani-s-osobnimi-udaji/ (dále jen „Pravidla“).
Tyto Zásady přijala společnost GOLDEN GATE CZ a.s., se sídlem Václavské náměstí 1282/51, Nové
Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 248 39 540, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17136 (dále jen „Pořadatel“).
1. INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pořadatel působí při zpracování údajů v postavení správce osobních údajů, který stanoví účely
a prostředky ke zpracování osobních údajů. Pořadatel zpracovává podle těchto Zásad výlučně osobní
údaje osob, které se zúčastní Soutěže vyhlášené zejména na webových stránkách www.goldengate.cz
(dále jen „Webové stránky“ a „Soutěžící“).
2. JAKÉ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY
Pořadatel zpracovává osobní údaje, které Soutěžící vyplní v příslušném formuláři na Webových
stránkách v rozsahu:
 jméno a příjmení;
 telefonní číslo;
 e-mailová adresa; a
 PSČ, případně doručovací adresa.
Dále jsou k těmto osobním údajům přiřazovány informace o úspěšnosti v soutěži a další informace
potřebné pro doručení výhry.
3. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Pořadatel zpracovává osobní údaje výlučně pro účely Soutěže, které se Soutěžící dobrovolně účastní.
Osobní údaje jsou zpracovávány pro zařazení do soutěže, její vedení a organizaci, informování
o výsledcích Soutěže, včetně zaslání správných odpovědí nebo jiných informací, které jsou z hlediska
Soutěže relevantní. Osobní údaje jsou dále zpracovávány pro kontrolu dodržování pravidel Soutěže, ke
kontaktování výherců Soutěže a předání či doručení případných výher.
Další zpracování nad rámec Soutěže se řídí obecnými Pravidly.
4. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM A JEHO ODVOLÁNÍ
Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze na základě dobrovolného souhlasu uděleného Soutěžícím.
Souhlas je udělen zaškrtnutím příslušného pole na Webových stránkách před poskytnutím vyplněných
osobních údajů. Neudělení souhlasu znemožňuje účast v soutěži, ale nemá jakýkoli jiný vliv na případné
vztahy mezi Soutěžícím a Pořadatelem plynoucí z poskytnutí produktů či služeb apod.
Souhlas je oprávněna udělit pouze osoba, která může být Soutěžícím podle pravidel konkrétní Soutěže
vyhlášených Pořadatelem.
Souhlas se zpracováním může Soutěžící kdykoli odvolat, a to:
 kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého emailu, který obdržíte od Pořadatele; nebo
 prostřednictvím kontaktů Pořadatele uvedených v těchto zásadách.
5. KDO MÁ PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
Osobní údaje zpracovává v prvé řadě Pořadatel, jeho zaměstnanci, případně další spolupracovníci.
Veškeré osoby na straně Pořadatele jsou vázáni k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich
spolupráce s Pořadatelem.

Pořadatel může dále předat osobní údaje dalším osobám v roli zpracovatele osobních údajů nebo
samostatných správců osobních údaje. Mezi využívané zpracovatele patří poskytovatelé řešení pro emailovou a SMS komunikaci, případně pro vedení účetnictví. V případě výhry jsou osobní údaje předány
přepravní společnosti za účelem doručení výhry. Zpracování osobních údajů se řídí pravidly zvoleného
přepravce.
6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Pořadatel zpracovává osobní údaje po dobu trvání vyhlášené Soutěže a dále po dobu nezbytnou pro
sdělení výsledků, kontaktování výherců a doručení výher (zpravidla max. 90 dnů). Dále jsou osobní
údaje uchovávány po dobu k uplatnění případných nároků souvisejících se Soutěží podle právních
předpisů upravujících promlčení takových nároků.
Pokud netrvá jiný zákonný důvod zpracování, jsou osobní údaje zpracovávány vždy pouze po dobu
trvání souhlasu uděleného Soutěžícím.
Další zpracování osobních údajů provádí Pořadatel v souladu s obecnými Pravidly pouze v případě,
že je to nezbytné pro další stanovené účely, včetně oprávněných zájmů Pořadatele nebo pro splnění
povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Pořadatel vázán.
7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA
V souvislosti se zpracováním osobních údajů se Soutěžící může obrátit na pořadatele a požadovat:
 přístup k poskytnutým údajům včetně sdělení, jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány, pro
jaké účely a zpřístupnění osobních údajů společně s dalšími informacemi o jejich zpracování;
 opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné;
 vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních
údajů), pokud se domnívá, že pořadatel zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou osobního
a soukromého života Soutěžícího nebo v rozporu s právními předpisy.
 vymazání osobních údajů nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené
účely, nebo pokud již Pořadatel nemá zákonný důvod osobní údaje nadále zpracovávat, včetně
případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte;
 odvolání souhlasu postupem, podle bodu 4. těchto Zásad; a
 přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu
k jinému subjektu, kdy Pořadatel předá osobní údaje v běžně používaném formátu přímo
Soutěžícímu nebo, jinému správci osobních údajů podle přání Soutěžícího.
Mimo výše uvedená oprávnění má Soutěžící možnost obrátit se v případě porušení povinností
Pořadatele se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
8. KONTAKT
S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se
můžete obracet na Pořadatele e-mailem na adresu info@goldengate.cz, nebo na telefonním čísle
+420 840 888 999.
9. ÚČINNOST
Tyto zásady jsou účinné od 4. 9. 2019.
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