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Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři dobrovolně uděluji souhlas společnosti 

Siemens, s. r. o., se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13, IČ: 00268577, jakožto správci, aby v 

souladu se zákonem o ochraně osobních údajů1 a GDPR2 zpracovávala osobní údaje uvedené v při-
hlášce soutěže Video soutěž – ukaž svoji LOGO! aplikaci (včetně všech jejich příloh) pro účely pořá-
dání soutěže, a to zejména pro zpracování a evidence přihlášky, hodnocení přihlášky porotou, pro 
oznámení výsledků účastníkům a pro zaslání případné výhry.
Tento souhlas uděluji na dobu maximálně dvou let od poskytnutí tohoto souhlasu, popř. do doby 

odvolání tohoto souhlasu.

Souhlas mohu kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím e-mailu na 

siemens.cz@siemens.com, beru však na vědomí, že odvoláním souhlasu se zpracováním osobních 

údajů dojde k ukončení účasti v soutěži.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 

před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce 

zpracovává na základě jiného právního základu, než je účastníkem udělený souhlas.

Dále má účastník právo na:

• obdržení potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, na přístup k
těmto údajům;

• provedení opravy nesprávných údajů týkajících se vaší osoby;

• provedení výmazu vašich osobních údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 17 GDPR);

• omezení zpracování vašich osobních údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 18 GDPR);

• na přenositelnost osobních údajů, které aktivně poskytnete (jsou-li splněny podmínky čl. 20
GDPR).

 

Také může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování jeho osobních údajů nebo neplnění 

povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro 

ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 

 
 

 
1 Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpra-
cováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
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