
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely účasti v soutěži  

„Ruku v ruce proti rakovině prsu“: 

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v 

souladu s  nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, které vstoupí v účinnost dne 

25. 5. 2018 Vás tímto jako účastníka soutěže „NEMOŽNÉ SE STÁVÁ MOŽNÝM“ žádáme o 

souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. 

Na základě účasti v soutěži „NEMOŽNÉ SE STÁVÁ MOŽNÝM“ (dále jen „soutěž“) předá každý 

soutěžící osobní údaje, které bude společnost Kärcher spol. s r.o., IČ 485 35 761, se sídlem 

Modletice č.p. 141, 251 01, Prům. zóna D1, Exit 10 směr Brno, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19015 (dále jen „Správce“), 

zpracovávat. Údaje zahrnují jméno, příjmení, kontaktní údaje (emailová adresa, telefonní 

číslo, adresa bydliště) a video soutěžícího. 

Jedná se o údaje, které Správce získá přímo od soutěžících, a to na základě účasti v soutěži 

či z veřejných zdrojů (např. informace ze sociálních sítí, které jsou konkrétním soutěžícím 

zveřejněny). 

Výše uvedené osobní údaje jsou poskytnuty za účelem účasti v soutěži a za účelem 

vyhodnocení soutěže a její průběžné a následné propagaci na komunikačních kanálech a v 

médiích Správce. 

Soutěžící dává Správci v souladu s §84, §85 a §87 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v 

aktuálním znění, souhlas se zachycením jeho podoby takovým způsobem, aby podle 

zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, k rozšiřování, zobrazení a rozmnožování této 

podoby obvyklým způsobem, stejně tak jako souhlas k použití písemností, podobizny nebo 

zvukového či obrazového záznamu v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher 

(dále jen „video“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich 

povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným 

spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento 

souhlas bez věcného, množstevního a územního omezení. Tím není dotčeno právo 

soutěžícího tento souhlas kdykoli odvolat. 

Akceptací tohoto dokumentu soutěžící uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních 

údajů pro účely účasti v soutěži. 

Souhlas je dobrovolný a je možné jej kdykoliv odvolat, a to formou písemné informace na 

adrese Správce.  

Souhlas zůstává v platnosti po dobu trvání soutěže, tedy od 20. 5. 2018 do 20. 7. 2018 a 

následně po dobu 1 roku od skončení soutěže, kdy budou videa výherců uveřejňovány 

v médiích a v propagačních materiálech Správce, nebo do doby, dokud jej soutěžící 

neodvolá. 

Další informace týkající se zpracování osobních údajů soutěžících včetně jejich práv jsou 

dostupné na webových stránkách soutěže www.karcher.cz, www.karcher.cz/cz/mission-

impossible/soutez-nemozne-se-stava-moznym.html. 
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