Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto
kontaktním formuláři správcem ACOMWARE s. r. o., Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4, Česká
republika, IČ: 25047965 (příp. jeho zaměstnanci či spolupracovníky) pro účel stanovený níže. Tento
souhlas uděluji pro všechny údaje vyplněné v tomto kontaktním formuláři a to po celou dobu ode
dne udělení souhlasu.
Všechny údaje uvedené v tomto kontaktním formuláři jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v
tomto formuláři a v průběhu akcí pořádaných ACOMWARE s.r.o. shromažďovány a zpracovávány pro
plnění uzavřené smlouvy a pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení produktů a služeb, včetně
zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Tyto údaje jsou dále
shromažďovány a zpracovávány také pro účely zasílání informacích o připravovaných akcích,
výrobcích a jiných aktivitách obchodních partnerů společnosti ACOMWARE s.r.o. ACOMWARE s.r.o.
veškeré zpracování osobních údajů provádí sama a vlastními prostředky.

Prohlášení správce
ACOMWARE s.r.o. jako správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném
pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly
shromážděny. Účastník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a
dalšími právními předpisy. Účastník má především právo požádat o informaci o zpracování svých
osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Správce údajů je
v takovém případě povinen účastníkovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu
zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích
příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování,
pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech účastníka. Účastník, který se domnívá, že jsou
jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo
požádat o vysvětlení. Dále může správce vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování,
opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod. V každém případě, kdy se účastník domnívá, že
dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud správce na jeho
žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo účastník s vyjádřením správce nesouhlasí), se
lze se stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pořizování fotografií a záznamů
Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci akce mohou být v obvyklém rozsahu pořizovány
fotografie a videozáznamy. ACOMWARE s.r.o. anebo partneři akce jsou oprávněni tyto záběry
v přiměřeném rozsahu použít při zpravodajství o akci, při své propagaci či při vydávání informačních
materiálů o akci či podobných akcích.

