
Prohlášení – souhlas se zpracováním osobních údajů. 

V souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů – GDPR (dále jen Nařízení) uděluje účastník 

soutěže Kdo ví, odpoví svou registrací do soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů, jež 

poskytl pořadateli soutěže a prohlašuje, že v okamžiku udělení souhlasu se zpracováním 

osobních údajů dovršil věk 16 let.  

Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže „Kdo ví, odpoví“.  

Účastník soutěže „Kdo ví, odpoví“ uděluje pořadateli soutěže, tj. Videostudio Spáčil – TV – 

Marko, Marek Spáčil, Úvozní 870, 73531 Bohumín-Skřečoň, IČO: 68314957, výslovný 

souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, telefonní 

číslo, email, a to pro účely realizace soutěže Kdo ví, odpoví a za účelem informování 

účastníka soutěže o vyhodnocení soutěže a o případné výhře v soutěži. Účastník soutěže svým 

prohlášením rovněž bere na vědomí, že v případě výhry v soutěži bude audiovizuální záznam 

včetně jeho jména, příjmení a města odkud pochází uložen trvale v archivu pořadu. 

Souhlas je udělen po celou dobu trvání soutěže a dále 30 dnů po jejím ukončení.  

Údaje poskytnuté účastníkem soutěže nebudou zpřístupněny nebo předány třetím osobám, 

nebude s nimi prováděno profilování a nebudou využity pro zasílání jakýchkoliv reklamních a 

marketingových sdělení. 

Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že svůj 

souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele soutěže odvolat. Odvolání souhlasu je 

účinné okamžikem doručení pořadateli soutěže. 

Účastník soutěže má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu těchto 

osobních údajů. V případě, že zjistí nebo se domnívá, že pořadatel soutěže jako správce 

provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a 

osobního života nebo v rozporu s Nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s 

ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele soutěže o vysvětlení nebo 

požadovat, aby pořadatel soutěže odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o 

blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Dále má právo obrátit 

se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování osobních údajů došlo k 

porušení povinností pořadatele soutěže vyplývajících z Nařízení.  

Odvolání tohoto souhlasu před ukončením soutěže má za následek vyřazení účastníka ze 

soutěže „Kdo ví, odpoví“. 


