
 

V Praze, dne 22.10. 2020 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

1. Účastník se dobrovolně zapojil do propagační akce.  

2. Účastník tímto uděluje společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, se sídlem Hagenauer Str. 43, 

65203 Wiesbaden, Spolková republika Německo, reg. č. HRB 13178, jednající prostřednictvím 

odštěpného závodu Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem 

Praha 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČ: 24655121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 („Panasonic“) výslovný souhlas se zpracováním jím 

poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, email, telefonní číslo, číslo 

účtu banky (včetně údajů IBAN a SWIFT), datum a místo zakoupení produktu, kopie účtenky/faktury 

(dále jen „osobní údaje“); a to pro účely zajištění propagační akce (zejména registrace účastníků, 

komunikace s účastníky a výplata CashBacku nebo poskytnutí jiné odměny dle pravidel propagační akce 

oprávněným účastníkům). 

3. Poskytne-li účastník samostatný souhlas, budou vybrané kontaktní údaje účastníka (email) 

zpracovávány pro další marketingové účely společnosti Panasonic, včetně zasílání obchodních sdělení 

elektronickou formou, zasílání novinek, informací o pořádaných událostech, službách a výrobcích 

společnosti. Souhlas s využitím emailové adresy k zasílání obchodních sdělení může účastník kdykoliv 

odvolat kliknutím na odkaz v  obchodním sdělení. 

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu. Osobní údaje účastníka 

budou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”) a v souladu 

s prováděcím českým zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 

5. Účastník dále souhlasí s tím, že Panasonic, jako správce, je oprávněn předat jím zpracovávané osobní 

údaje jinému správci, který je součástí skupiny Panasonic, za splnění podmínek dle GDPR a souvisejících 

právních předpisů. Panasonic může pověřit zpracováním osobních údajů účastníků třetí subjekt, 

zpracovatele, na základě samostatné dohody o zpracování osobních údajů (Koordinátora propagační 

akce, provozovatele registrační platformy ELOQUA, atp.).  

6. Další informace o způsobu zpracování osobních údajů účastníků soutěže naleznete v Oznámení 

společnosti Panasonic o ochraně osobních údajů https://www.panasonic.com/cz/ochrana-osobnich-

udaju.html . Účastník propagační akce vyjadřuje svůj výslovný souhlas s pravidly propagační akce a s výše 

popsaným zpracováním osobních údajů zaškrtnutím příslušného pole v rámci registrace na webových 

stránkách propagační akce.  

7. Udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů je dobrovolné a tento svůj souhlas může účastník 

písemně odvolat na výše uvedené adrese sídla společnosti Panasonic. Účastník bere na vědomí, že má 

právo přístupu k osobním údajům a další práva dle příslušné legislativy upravující zpracování osobních 

údajů (zejména má právo na opravu, omezení zpracovávání nebo výmaz svých osobních údajů). 

V případě pochybností o dodržování svých práv správcem nebo zpracovatelem osobních údajů se může 

účastník obrátit na společnost Panasonic, případně se může s podnětem obrátit i přímo na Úřad pro 

ochranu osobních údajů. 
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