
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM SOUTĚŽE 
 
 

1. Účastí v soutěži nazvané “SOUTĚŽ JAMESON SOCK ̀ N` ROLL“  (dále jen „soutěž“), která probíhá v termínu 
od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 v souladu s pravidly soutěže uveřejněnými na 
www.jamesonsocknroll.cz, projevuje každý účastník souhlas s těmito pravidly soutěže a zároveň 
uděluje Zadavateli soutěže (Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s., se sídlem T. G. Masaryka 
282/57, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 49790765), jakožto správci osobních údajů, v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“) a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady 
2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů v rozsahu telefonní číslo a jméno a příjmení za účelem vyhodnocení Soutěže.  

V případě výhry udělí výherce společně s odesláním svých osobních údajů pro účely čerpání výhry 
Organizátorovi svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, 
doručovací adresa, emailová adresa a telefonní číslo, a to na dobu nezbytně nutnou pro vypořádání 
výher v Soutěži.  

Osobní údaje Soutěžících budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro vyhodnocení a 
vypořádání Soutěže.  

Pokud je souhlas odvolán, popř. po vypořádání Soutěže, bude zpracováván pouze omezený rozsah 
údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce osobních údajů (z důvodu případné 
kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek), déle pouze, 
pokud to ukládá zvláštní právní předpis.  

Soutěžící zároveň bere na vědomí, že tyto osobní údaje jsou v rozsahu a k účelům výše uvedeným 
zpracovávány i prostřednictvím dalších zpracovatelů - technického správce (Nilia Production, s.r.o., 
Pujmanové 888/13, 140 00 Praha 4, IČO: 07036302) a Organizátora (EverWhere, s.r.o., se sídlem 
Bartoškova 1448/26, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 246 65 061). Údaje poskytnuté Soutěžícím mohou 
kromě správce – Zadavatele Soutěže a výše uvedených zpracovatelů dále zpracovávat jakožto 
zpracovatelé marketingové společnosti pověřené Organizátorem, a to způsobem obvyklým pro 
zajišťování Soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a služeb elektronických 
komunikací a účetní, daňoví a právní poradci.  

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící je povinen poskytnout osobní údaje přesné a 
pravdivé a jejich případnou změnu oznámit bez zbytečného odkladu Organizátorovi.   

Soutěžící, jakožto subjekt osobních údajů, má zejména následující práva: 

 právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od správce může získat informace, zda jsou jeho 
osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a 
komu byly tyto údaje případně zpřístupněny, 

 právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů, 

 právo na výmaz/likvidaci údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje 
zpracovávány nezákonně, a právo být zapomenut, 

 právo na omezení zpracování osobních údajů, nebo blokování nesprávných osobních údajů, 

 právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve 
strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce 
osobních údajů, 

 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování, 

 právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, a to v případě podezření z porušení platných 



právních předpisů o ochraně osobních údajů. 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení Organizátorovi, 
popř. přímo Zadavateli, a má za následek vyloučení ze Soutěže a ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak 
před jejím předáním. 

Soutěžící potvrzuje, že poskytl své vlastní osobní údaje, a dále, že splňuje podmínky účasti v Soutěži 
stanovené těmito pravidly Soutěže. Případné porušení pravidel Soutěže může mít za následek 
vyloučení Soutěžícího ze Soutěže.  

Soutěžící bere na vědomí, že zpracování osobních údajů je transparentní. Způsob zpracování je 
manuální a automatický.  

Soutěžící může kdykoliv souhlas se zpracováním svých osobních údajů odvolat elektronicky na e-
mailové adrese soutez@jamesonsocknroll.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla 
Zadavatele uvedenou v bodě 1.1 těchto pravidel; na uvedených kontaktech je také možné uplatnit 
ostatní práva Soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může Soutěžící obrátit na 
Zadavatele nebo Organizátora elektronicky na e-mailové adrese soutez@jamesonsocknroll.cz nebo v 
sídle Zadavatele. Na tomto e-mailu/adrese může Soutěžící podat námitky, žádosti, stížnosti či jiné 
dotazy.  

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může Soutěžící podat stížnost. 
Zadavatel si cení soukromí každého jednotlivce a respektuje jej.  

Pokud se Soutěžící chce obeznámit s tím, jak správce s osobními údaji pracuje, může navštívit 
https://www.pernod-ricard.cz/nase-spolecnost/osobni-udaje. V případě rozporu mezi podmínkami 
zpracování uvedenými v tomto dokumentu a v dokumentu zveřejněném na výše uvedeném 
internetovém odkazu má přednost ustanovení těchto pravidel Soutěže. 

 
 
 
V Praze dne 1. 10. 2021 
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