Souhlas se zpracováním osobních údajů
výherců soutěže „Pojďme spolu chodit“
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“)
1. Tímto dávám Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČO 41197518
(dále „VZP ČR“ nebo „Správce“) souhlas se zpracováním (zejména zveřejněním a užitím) mých osobních údajů
v rozsahu jméno a město mého bydliště, a to za účelem zveřejnění v médiích (včetně internetu), propagačních
a reklamních materiálech Správce v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací služeb Správce, s tím,
že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i moje zvukové a obrazové záznamy jako
výherce soutěže.
2. Způsob zpracování mých osobních údajů
Tímto beru na vědomí, že mé výše uvedené osobní údaje bude správce zpracovávat automatizovaně i manuálně.
Dále beru na vědomí, že výše uvedené osobní údaje může správce zpřístupnit svým zaměstnancům, pokud je to
nezbytné k plnění jejich pracovních povinností.
3. Doba, po kterou mohou být mé osobní údaje zpracovávány
Tento souhlas opravňuje správce zpracovávat mé osobní údaje po dobu 1 roku od jeho udělení nebo do doby
odvolání tohoto souhlasu
4. Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o těchto mých právech, která mi přísluší jakožto subjektu údajů
za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR a v ZZOÚ:
4.1. právo kdykoliv odvolat tento souhlas se zpracováním osobních údajů,
4.2. právo požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem,
4.3. právo požádat o kopii těchto osobních údajů,
4.4. právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
4.5. právo požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud:
a) již pominul účel jejich zpracování
b) odvolám souhlas s jejich zpracováním
c) jsou Správcem zpracovávány protiprávně,
4.6. právo požádat o omezení zpracování mých osobních údajů (např. správce již údaje nepotřebuje,
ale subjekt údajů požaduje jejich uchování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků),
4.7. právo na přenositelnost údajů (osobní údaje zpracované na základě souhlasu automatizovaně je správce
povinen vydat jinému správci osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a čitelném formátu),
4.8. právo vznést vůči VZP ČR námitku proti zpracování osobních údajů nebo podat stížnost proti zpracování
osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111 (ústředna), posta@uoou.cz,
4.9. právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se mě týkají, jsou či nejsou zpracovávány.
5. Dále potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s tím, že správce má pověřence pro ochranu osobních údajů,
A s kontaktními údaji na tohoto pověřence: Mgr. Renáta Alexejevová, poverenec@vzp.cz, +420 952 220 773,
Orlická 2020/4, Praha 3.

