
Ochrana osobní údajů: 

Pořadatel soutěže - společnost SKAKEJTE.CZ s.r.o., Americká 588/57, Liberec III.-Jeřáb, IČ: 22798790, jakožto 
správce osobních údajů - tímto soutěžící ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) informuje 
o tom, že jejich osobní údaje, které mu byly správci poskytnuty v souvislosti s realizovanou soutěží, jsou správcem 
zpracovávány v nezbytném rozsahu, a to za účelem informování soutěžících o výhře.

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k tomuto účelu, nejdéle však 1 rok od 
ukončení soutěže, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i další osoby, 
které pro správce služby spojené se správou elektronických zařízení a sítě, a dále i poskytovatelé cloudových služeb 
a zpracovatelských softwarů. 
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU

Za podmínek stanovených v GDPR máte tato práva:
•	 právo	na	přístup	ke	svým	osobním	údajům	dle	čl.	15	GDPR,
•	 právo	na	opravu	osobních	údajů	dle	čl.	16	GDPR,	popřípadě	omezení	zpracování	dle	čl.	18	GDPR,
•	 právo	na	výmaz	osobních	údajů	dle	čl.	17	GDPR,
•	 právo	vznést	námitku	proti	zpracování	dle	čl.	21	GDPR,
•	 právo	na	přenositelnost	údajů	dle	čl.	20	GDPR.

V případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů, máte dále právo podat stížnost 
u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce 
přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrovanou 
komunikaci.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Ceny budou distribuovány osobně nebo prostřednictvím České pošty případně dalšími distribučními kanály. O termínu 
distribuce ceny bude výherce informován e-mailem ze strany Skákejte.cz. Pokud si účastník soutěže cenu nevyzvedne 
nejpozději do 30.12.2019, zaniká mu na danou výhru nárok a tato propadá pořadateli soutěže. 

Soutěžící budou o výhrách informováni po ukončení soutěže na e-mail, který uvedli v přihlášce do soutěže. O výhře je 
bude informovat pracovník společnosti Skákejte.cz.

V případě, že soutěžící udělil správci souhlas s nabízením produktů a služeb poskytovaných správcem osobních 
údajů, je srozuměn s tím, že tento souhlas je zcela dobrovolný a trvá do jeho odvolání, nejdéle však na dobu pěti let 
od jeho udělení.
Jsem srozuměn/a s tím, že proti zasílání obchodních sdělení mohu vznést kdykoliv námitku a svůj souhlas kdykoliv 
odvolat, a to buď na adrese sídla správce osobních údajů nebo na e-mailové adrese info@skakejte.cz.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i další osoby, 
které pro správce služby spojené se správou elektronických zařízení a sítě, a dále i poskytovatelé cloudových služeb 
a zpracovatelských softwarů. 

Za podmínek stanovených v GDPR mám tato práva:
•	 právo	na	přístup	ke	svým	osobním	údajům	dle	čl.	15	GDPR,
•	 právo	na	opravu	osobních	údajů	dle	čl.	16	GDPR,	popřípadě	omezení	zpracování	dle	čl.	18	GDPR,
•	 právo	na	výmaz	osobních	údajů	dle	čl.	17	GDPR,
•	 právo	vznést	námitku	proti	zpracování	dle	čl.	21	GDPR,
•	 právo	na	přenositelnost	údajů	dle	čl.	20	GDPR.

Jsem dále srozuměn/a s existencí práva podat podnět či stížnost u dozorového orgánu, tj. na Úřad na ochranu 
osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


