
Organizátor tímto informuje účastníky soutěže o zpracování osobních údajů dle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů (GDPR): 
 

Totožnost a kontaktní 
údaje správce 

Klak & Son, a.s., IČO 25112210, spisová značka B 4590 vedená  
u Městského soudu v Praze, sídlo Praha 1, Spálená 31/98,  
PSČ 110 00, penam.soutez@klakson.cz  

Rozsah 
zpracovávaných údajů 

Jméno, příjmení, adresa, kontakt ve formě e-mailové adresy  
a telefonního čísla. 

Účely zpracování Organizace a kontrola průběhu této soutěže. 

Právní základ pro 
zpracování  

Plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení; ochrana 
zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení   

Doba, po kterou 
budou osobní údaje 
uloženy 

Po dobu nezbytně nutnou k organizaci této soutěže, u výherců též 
po dobu danou obecně závaznými předpisy. 

Poučení subjektu 
údajů 

Akceptace této informace o zpracování osobních údajů není 
povinná, ale bez ní se nelze zúčastnit této soutěže. Máte právo 
vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenosite lnost 
údajů. Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, 
které lze uskutečnit dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech 
výše uvedených. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo 
podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu 
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.  

 
Zaškrtnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení a zpracování 
marketingových nabídek společnosti Penam, a.s. vyslovujete souhlas se zpracováním osobních 
údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a souhlas se zasíláním obchodních sdělení 
o produktech správce, a včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky. 
 

Totožnost a kontaktní 
údaje správce 

Penam, a. s., IČO 46967851, spisová značka B 4346/KSBR vedená 
u Krajského soudu v Brně, sídlo Cejl 504/38, Brno, Zábrdovice, 602 
00  
osobni.udaje@penam.cz 
 

Rozsah 
zpracovávaných údajů 

Jméno, příjmení, adresa, kontakt ve formě e-mailové adresy  
a telefonního čísla. 

Účely zpracování Zasílání obchodních sdělení o produktech správce, a to včetně 
zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky  

Právní základ pro 
zpracování  

Souhlas subjektu údajů dle čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení   

Doba, po kterou 
budou osobní údaje 
uloženy 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu neurčitou až do okamžiku, 
kdy se příjemce odhlásí z odběru obchodních sdělení. 

Poučení subjektu 
údajů 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení  
a zpracování marketingových nabídek není povinný pro účast v této 
soutěži. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování  
a právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat kdykoli souhlas, 
a to sdělením správci, které lze uskutečnit dopisem, telefonicky  
i e-mailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo na přístup  
k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení 
zpracování. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým 
je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 
Praha 7. Více informací v Zásadách zpracování osobních údajů 
Penam a.s. 
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