
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost GOLDEN OAK TRUST SE, IČO: 036 41 091, se sídlem: Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00

Praha 5 (dále jen „my“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu

naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a

uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného

právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte

v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení;

b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi,

zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, případně adresa pro doručení;

c) ostatní údaje, kterými se rozumí podrobnosti týkající se konkrétní smlouvy jako například

její specifika pro určení výhry atd.

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a to bez vašeho souhlasu na

základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné

zpracování směřuje a v jaké pozici k nám vystupujete – zda se zaregistrujete a zda se rozhodnete

udělit souhlas s účastí v soutěži. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud vyhrajete v soutěži

a budete příjemcem některé z cen.

B.1 Pokud se zúčastníte soutěže.

Pokud se zúčastníte soutěže, zpracováváme vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného

souhlasu za účelem:

● účasti v soutěži

● komunikace s účastníky soutěže

● komunikace s výherci soutěže
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Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu trvání soutěže a následně archivační lhůty 1 rok

od ukončení soutěže. Souhlas máte právo kdykoliv odvolat. Případným odvoláním tohoto souhlasu

nebude dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů založená na tomto souhlasu před

jeho odvoláním.

Případným odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů po předání výhry zaniká nárok na

výhru a subjekt údaj má povinnost předanou výhru vrátit organizátorovi.

C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme

shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky

zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje

zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, takovými zpracovateli jsou hlavně
poskytovatelé IT datových služeb a další dodavatelé technologií a podpory.

D. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci realizace své

objednávky a uděleného souhlasu s účastí v soutěži.

E. Předávání údajů mimo EU

V rámci předání údajů příjemcům, uvedeným v části C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu

je předáváme? nedochází k předání do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

F. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy

při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem,

po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás

zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se

můžete dozvědět v tomto dokumentu.

Právo na opravu
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Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo

neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali.

Mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned

smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování

Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon

nebo obhajobu našich právních nároků (viz část B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás

k tomu opravňuje?).

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování

osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení

vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování –

v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás získat všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sám poskytl a které

zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám

poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli

na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme

automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho

oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme bez dalšího vaše osobní údaje

zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody

pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo nebýt subjektem automatizovaného rozhodování.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost

u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte,

že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními
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předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro

ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

G. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz,

uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, můžete provést dle informací zveřejněných na

goldio.cz

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce.

Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto

lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás

samozřejmě budeme informovat.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na gdpr@goldenoaktrust.cz
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