OSOBNÍ ÚDAJE
V souladu se zákonem č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 týkajícím se informačních technologií,
souborů a svobod, nazývaným „Informační technologie a svobody“, v platném znění a v
souladu se Všeobecným nařízením o ochraně údajů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
(dále jen „GDPR“) jsou účastníci informováni, že Organizátor jakožto správce údajů provádí
automatizované zpracování osobních údajů účastníků Hry. Tento správce údajů využívá
subdodavatele, který pracuje s osobními údaji uvedenými na webové stránce
luckydays.point-s.com, zejména za účelem správy výher v rámci této propagační akce. Tímto
subdodavatelem je agentura pro komunikační a provozní marketing, specializovaná na
animaci sítí, propagaci prodeje a digitální marketing. Potvrzujeme, že subdodavatel podepsal
smlouvu o poskytování služeb se správcem údajů, který stanoví rozsah správy osobních
údajů shromážděných v rámci této propagační akce.
Účastníci dávají Organizátorovi dobrovolný a informovaný souhlas ke shromažďování jejich
osobních údajů v průběhu Hry.
Cílem zpracování těchto údajů je organizace propagační akce „Lucky Days“. S výhradou
souhlasu účastníka může mít toto zpracování za cíl rovněž zasílání informací a nabídek o
službách poskytovaných sítí POINT S v rámci následných marketingových komunikačních
kampaní.
Získané osobní údaje jsou určeny výhradně pro společnost POINT S DEVELOPMENT,
prodejnu, kde došlo k nákupu a správcovskou společnost řídící losování; nemohou být
použity třetí stranou.
Osobní údaje účastníků budou uchovávány v Evropě po dobu nejvýše 36 měsíců od data
získání, bez dotčení práv každého účastníka uvedených ve směrnicích týkajících se osudu
osobních údajů zesnulé osoby, který mohl účastník vyjádřit. Pokud jde o osobní údaje
týkající se italských účastníků, tyto údaje budou uchovávány v Itálii.
V souladu se zákonem „Informační technologie a svobody“ ze dne 6. ledna 1978 v platném
znění a s nařízením GDPR má každý účastník právo na přístup, opravu, vymazání a
přenositelnost informací, které se ho týkají, stejně jako právo vznést námitky nebo požadovat
omezení zpracování za podmínek a omezení stanovených předpisy. Tato práva může
účastník uplatnit žádostí u Organizátora na adrese uvedené na začátku těchto pravidel nebo
e-mailem na adrese dpo@points-development.com.
V případě uplatnění práva na námitku před koncem akce se účastník zříká své účasti.
Účastník má právo podat námitku u francouzského úřadu na ochranu osobních údajů CNIL.
Podle článku 40-1-II zákona „Informační technologie a svobody“ ze dne 6. ledna 1978 v
platném znění může účastník předat Organizátorovi zvláštní pokyny týkající se osudu jeho
osobních údajů po jeho úmrtí.
Účastníci jsou informováni o tom, že pokud si nepřejí být telefonicky kontaktováni za účelem
komerčního marketingu, mají právo vznést námitku proti telefonickému prodeji tím, že zadají
své telefonní číslo pevné linky nebo mobilu do bezplatného seznamu námitek přístupného na
webové stránce www.bloctel.gouv.fr.
Po přečtení všech těchto podmínek účastníci výslovně souhlasí se zpracováním svých
osobních údajů v rámci Hry. Tento souhlas se vyjádří zaškrtnutím příslušného políčka
uvedeného v registračním formuláři:

o

Potvrzuji přijetí všech podmínek pravidel Hry „ Lucky Days “ a souhlasím se
zpracováním mých osobních údajů k tomuto účelu.

Účastníci budou také moci vyjádřit svůj souhlas s dalším zpracováním údajů pro reklamní
a/nebo propagační účely zaškrtnutím následujícího políčka uvedeného na registračním
formuláři:
o

Souhlasím s tím, že mě Organizátor bude kontaktovat pro reklamní a/nebo
propagační účely.

