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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlas se zpracováním dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2016/679 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) uděluji k 

tomu, aby CREATIVE FRIENDS s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 

Praha 3, IČO 06377661, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl C, vložka 281223 (dále jen „Správce“) za účelem uspořádání online 

soutěže velikonočního kvízu. 

 

Tento souhlas uděluji do 30. června 2021 ode dne mé registrace do soutěže. 

 

Tento souhlas Správci poskytuji dobrovolně, svobodně, bez nátlaku a beru na 

vědomí, že ho mohu kdykoli bez uvedení důvodů bezplatně odvolat, ve vztahu ke 

všem účelům zpracování či kterémukoli z nich samostatně. Odvolat souhlas mohu 

oznámením, které Správci zašlu poštou na sídlo společnosti nebo na e-mailovou 

adresu waltrovka@engramo.com. Odvoláním souhlasu nebude však dotčena 

zákonnost zpracování provedeného na jeho základě před jeho odvoláním. 

Odvoláním souhlasu rovněž nebude dotčena možnost zpracování na základě jiných 

oprávnění (titulů) upravených GDPR. 

 

Dále beru na vědomí a potvrzuji, že jsem byl Správcem informován, že: 

a. Správce nemá v úmyslu předat mé osobní údaje do třetí země mimo 

Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci; 

b. Správce může moje osobní údaje zpřístupnit též další osobám ze skupiny 

společností, jejíž je Správce členem, jakožto příjemcům osobních údajů ve 

smyslu GDPR; 

c. moje osobní údaje nebudou použity k automatizovaném rozhodování a 

profilování; 

d. moje osobní údaje mohou kromě Správce zpracovávat také jeho zpracovatelé, 

tedy: 

• Engramo Project s.r.o., IČO: 28875001, sídlem Tlumačovská 2766/26a, 

155 00 Praha 5 - Stodůlky; 

• případní další dodavatelé, kteří mohou služby dodávat Správci v 

budoucnu. 
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e. mám na základě GDPR vedle práva tento souhlas odvolat také následující 

práva: 

• požadovat od Správce informaci, jaké osobní údaje o mě zpracovává a 

žádat poskytnutí kopie těchto údajů; 

• požadovat za podmínek stanovených v GDPR po Správci přístup ke 

svým osobním údajům a vyžadovat aktualizaci, opravu, výmaz, 

případně omezení zpracování a právo na přenositelnost mých osobních 

údajů; 

• vznést u Správce námitku proti zpracování mých osobních údajů; a 

• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se 

budu domnívat, že zpracováním mých osobních údajů bylo porušeno 

GDPR; a 

f. na webové stránce Správce: https://www.creativefriends.cz jsou mi k dispozici 

obecné podmínky ochrany osobních údajů obsahující další informace o 

nakládání s mými osobními údaji. 

Souhlas se řídí GDPR a dalšími právními předpisy použitelnými v České republice. 
 


