V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů Perfetti van Melle Czech Republic s.r.o., se sídlem
Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4, IČO: 63666570 (dále jen “PVM”) informuje účastníky, že údaje, které mohou být
poskytnuty kvůli účasti na propagační akci nebo údaje poskytnuté v případě získání ceny, budou shromážděny a
zpracovány pod dohledem PVM za účelem řízení účasti na propagační akci, a to i v případě udělení ceny, uveřejnění
jména účastníka na internetových stránkách PVM www.souteze-pvm.cz. Zpracování osobních údajů účastníka je tedy
založené na vůli účastníka zúčastnit se propagační akce. Zpracované osobní údaje budou uchovány, dokud bude platný
vztah mezi účastníkem a PVM. Následně budou osobní údaje účastníka uchovány jen bude-li to nutné podle právních
předpisů, na základě kterých může mít PVM povinnost uchovávat údaje delší dobu. Společnost PVM v žádném případě
nemá v úmyslu jakoukoli formu zpracování osobních údajů pro profilování nebo přenos osobních údajů do třetích zemí.
V případě, že chce účastník získávat komerční informace od společnosti PVM, ať už elektronickou či neelektronickou
cestou, které souvisí s výrobky prodávanými společností PVM, musí účastník udělit PVM výslovný souhlas pro tento účel
zakliknutím příslušného okénka formuláře sběru osobních údajů. Tento souhlas může účastník v případě jeho udělení
kdykoli odvolat postupem popsaným níže.
Společnost PVM může poskytnout třetím stranám (zpracovatelům) část služeb týkajících se řízení propagace za účelem
získání logistické nebo administrativní podpory (například společnosti, které poskytují služby dodávky cen, anebo
společnosti poskytující technologické služby jako webhosting stránek PVM).
Tyto společnosti mohou mít přístup k osobním údajům účastníka a zpracovávat je pouze v rozsahu, v němž je
nevyhnutelné dodržovat outsourcované služby a vždy a pouze s ohledem na účely zpracování uvedených osobních údajů.
PVM informuje účastníka, že má právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, má právo na jejich úpravu nebo
vymazání, nebo na omezení, nebo na námitku vůči zpracování, jakož i právo na přenos údajů nebo odnětí souhlasu, a to
na základě zaslání písemné žádosti PVM na info@souteze-pvm.cz nebo zaslání e-mailu na pvmdpo@it.pvmgrp.com
zmocněnci pro ochranu osobních údajů, přičemž je vždy nutné poskytnout kopii občanského průkazu nebo jiného
dokladu totožnosti.
PVM si vyhrazuje právo kdykoli ověřit pravdivost osobních údajů poskytnutých účastníkem, stejně jako věk a totožnost
vítězů před tím, než přistoupí k dodání cen.
PVM informuje účastníky o jejich právu na podání stížnosti dozorovému úřadu.
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