
Tímto uděluji výslovný souhlas  

společnosti Al-Namura, spol. s r. o., se sídlem Lysolajské údolí 107/25, 165 00 Praha 6, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 11429, IČ: 45795436, DIČ: 

CZ45795436 (dále jen správce): 

- se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-

mailová adresa, telefonní číslo, a to pro marketingové účely, zejména za účelem profilování, 

sledování a vyhodnocování aktivit na webových stránkách správce a sociálních sítích, 

zobrazování cílené reklamy a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu.  

Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 3 let. Právním základem pro zpracování je 

tento souhlas.  

Poskytnuté údaje je kromě správce oprávněn zpracovávat jakožto zpracovatel poskytovatel 

software Mailchimp způsobem obvyklým při užívání tohoto software. 

 

- se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v rozsahu váha, výška, konfekční velikost, 

informace o zálibách, a to za účelem řádného zajištění mé účasti a mé bezpečnosti v průběhu 

spotřebitelské soutěže Kup 2x Big Shock! z limitované edice Big Shock! a Evropa 2 CHALLENGE 

ACCEPTED (2 x 500 ml) s kódem pod víčkem a vyhraj jednu z mnoha cen.  

Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu trvání spotřebitelské soutěže Kup 2x Big 

Shock! z limitované edice Big Shock! a Evropa 2 CHALLENGE ACCEPTED (2 x 500 ml) s kódem 

pod víčkem a vyhraj jednu z mnoha cen, po ukončení soutěže budou tyto osobní údaje 

správcem zlikvidovány. Právním základem pro zpracování je tento souhlas.  

Poskytnuté údaje je kromě správce oprávněn zpracovávat jakožto zpracovatel společnosti 

DDB a.s., IČ: 0029391, za účelem organizace a předání výher. 

 

Beru na vědomí, že tento udělený souhlas mohu kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu 

info@bigshock.cz, přičemž odvoláním tohoto souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování 

mých osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.  

Beru dále na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že mám právo přístupu ke svým 

osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popř. omezení zpracování, 

právo na přenositelnost údajů, jakož i právo vznést námitku proti přímému marketingu. V 

případě pochybností o dodržování práv správcem jsem oprávněn se obrátit na správce, nebo 

podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je JUDr. Libor Čihák, kontaktní e – mail: 

poverenec@cmhl.cz, telefon: +420 724 770 780.  

 

- s užitím svého jména, příjmení a neúplné adresy (obec) v souvislosti se správcem pořádanou 

spotřebitelskou soutěží Kup 2x Big Shock! z limitované edice Big Shock! a Evropa 2 

CHALLENGE ACCEPTED (2 x 500 ml) s kódem pod víčkem a vyhraj jednu z mnoha cen, a s jeho 

výrobky a službami, a to v médiích včetně webových stránek správce a sociálních sítí 

Facebook, Youtube a Instagram, ve sdělovacích prostředcích (rádio, televize), v propagačních 

a reklamních materiálech správce, a to v souladu s ustanovením § 77 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., Občanského zákoníku. 
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- se zachycením své podoby tak, aby bylo možné podle tohoto zobrazení určit mou totožnost, a 

s následným rozšiřováním své podoby, obrazových snímků a obrazových a zvukových 

záznamů, týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy pořízených správcem v 

souvislosti se správcem pořádanou spotřebitelskou soutěží Kup 2x Big Shock! z limitované 

edice Big Shock! a Evropa 2 CHALLENGE ACCEPTED (2 x 500 ml) s kódem pod víčkem a vyhraj 

jednu z mnoha cen, a s jeho výrobky a službami, a to v médiích včetně webových stránek 

správce a sociálních sítí Facebook, Youtube a Instagram, ve sdělovacích prostředcích (rádio, 

televize), v propagačních a reklamních materiálech správce, a to v souladu s ustanovením § 

84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.  


