SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Soutěžící tímto prostřednictvím svého zákonného zástupce uděluje souhlas společnosti Moonlight
Production spol. s r.o., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, IČO: 039 24 068, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 239973 (dále jen „Správce“),
aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 „Nařízení“) zpracovávala tyto jeho osobní
údaje:

i.

jméno a příjmení

ii. datum narození
iii. adresu bydliště
iv. e-mailová adresa
v. telefonní číslo
vi. fotografii
vii. video záznam a audio záznam
2. Výše uvedené osobní údaje, tj. jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mail, fotografii, video
záznam a audio záznam je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat
za účelem (i) účasti v soutěži SAN REMO JUNIOR CZECH REPUBLIC (ii) vydávání propagačních
materiálů týkajících se soutěže SAN REMO JUNIOR CZECH REPUBLIC (CD, DVD, tištěné letáky,
billboardy) (iii) propagace soutěže SAN REMO JUNIOR CZECH REPUBLIC na internetových stránkách
www.sanremojunior.cz a sociálních sítích spravovaných Správcem (iv) podpory a zlepšování služeb
Správce (v) zasílání aktuálních informací a obchodních sdělení od Správce (vi) poskytnutí osobních údajů
třetím stranám pro účely zajištění řádného fungování soutěže SAN REMO JUNIOR CZECH REPUBLIC
(např. produkce, zvukaři, osvětlovači apod.) (vii) sjednání a plnění příslušných smluv při realizaci a vedení
soutěže. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly
shromážděny, nejdéle pak po dobu 10 let od udělení souhlasu.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:
Moonlight Production spol. s r.o.
Biskupský dvůr 2095/8
110 00 Praha 1
IČO: 039 24 068
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 239973
Mgr. Jakub Liegert
mobil: +420 603 818 364
e-mail: jliegert@sanremojunior.cz
www.sanremojunior.cz
www.bonart.cz
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i
tito zpracovatelé:

i.

Spolupořadatel soutěže SAN REMO JUNIOR CZECH REPUBLIC: Bon Art Music, SE, se sídlem
Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, IČO: 282 53 485, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. H 32

ii. Případně další poskytovatelé služeb (marketing, produkce, zvukaři, osvětlovači)
iii. Společnost Kismet S.r.l, Via Roma 166, 18038, Sanremo, Italská republika
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

i.

vzít souhlas kdykoliv zpět

ii. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů
iii. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat
omezení zpracování
iv. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
v. na přenositelnost údajů
vi. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud

V __________ dne_____________

_________________________________________ (jméno a příjmení zákonného zástupce)
datum narození:____________________________
bytem:____________________________________
telefon: ___________________________________
e-mail: ____________________________________
jakožto zákonný zástupce soutěžícího
_________________________________________ (jméno a příjmení soutěžícího)
datum narození:____________________________
bytem: ___________________________________
telefon: ____________________________________
e-mail: ____________________________________

________________________
(podpis zákonného zástupce)

