Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem soutěže
1. Účastí v anketě nazvané “Cena fanoušků” (dále jen „cena fanoušků“), pořádané v rámci akce “Ceny
Anděl Coca-Cola 2019”, která probíhá v termínu od 25. 1. 2020 12:00:00 do 25. 3. 2020 12:00:00 na
území České republiky (dále jen „hlasování“) projevuje každý účastník souhlas s pravidly hlasování a
uděluje vyhlašovateli hlasování, společnosti Coca-Cola Česká Republika s.r.o. se sídlem Českobrodská
1329, Kyje, 198 00 Praha 9, IČ: 25111299, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 50506, jako správci, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění, a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ((EU) 2016/679), souhlas se
zpracováním následujících osobních údajů:
- jméno a příjmení,
- věk,
- adresa trvalého bydliště,
- emailová adresa.
2. Výše uvedené osobní údaje účastníka hlasování je nutné zpracovat za účelem organizace hlasování,
výběru výherců z hlasujících, jejich kontaktování, a následného ověření nároku na výhru, včetně věku
výherce pro splnění podmínky plnoletosti pro získání kompletní výhry, tedy včetně vstupu na afterparty
Cen Anděl Coca-Cola 2019.
3. Osobní údaje účastníka budou zpracovávány po dobu trvání hlasování a dále maximálně 60 dní od
jeho ukončení.
5. Tento souhlas je dobrovolný, bez jeho udělení však není možné přidělit hlasujícímu výhru pro
nepřistoupení na podmínky hlasování a související soutěže a nemožnost ověření nároku na výhru bez
užití osobních údajů.
6. Zpracování osobních údajů je prováděno vyhlašovatelem soutěže (společností Coca-Cola Česká
Republika) a dále následujícími zpracovateli:
a) organizátorem soutěže, tj. Lion Communications s.r.o., se sídlem Jankovcova 23, Praha 7, 170000,
IČ: 27384802, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka
115483;
b) společností Nilia Production, s.r.o., IČO 07036302, se sídlem Pujmanové 888/13, 140 00 Praha 4,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293093.
7. Podle zákona o ochraně osobních údajů a Obecného nařízení má účastník právo:
a) požadovat po správci informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou správcem zpracovávány; b)
požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; c) vyžádat si u správce přístup k
osobním údajům a požadovat jejich aktualizaci nebo opravu; d) požadovat po správci výmaz osobních
údajů; e) vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jakýmkoli způsobem zpět, včetně
následujících způsobů: emailem odeslaným na adresu Ceny-Andel@nilia.cz; zpětvzetím souhlasu
dojde k výmazu osobních údajů, pokud jejich další zpracování nebude podloženo jiným důvodem, než
je souhlas účastníka; f) uplatnit u správce své právo na přenositelnost údajů k jinému správci, pokud
se zpracování provádí automatizovaně; g) obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností

souvisejících se zpracováním osobních údajů na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se
sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V Praze dne 25. 1. 2020

