INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI
ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE „HLEDEJ PRAMEN VODY 2020“
__________________________________________________________________________________
Vážení,
dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (dále
jen „my“ nebo „Společnost“) v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti v České republice a
pořádáním soutěže „Hledej pramen vody 2020“ (dále jen „Soutěž“) zpracovává některé osobní údaje
účastníků soutěže.
Cílem předkládaného dokumentu je v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 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“), informovat o tom, jak Společnost zpracovává osobní údaje
účastníků Soutěže.
1.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů jsme my, společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem
Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 673, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 348. Jakožto správce určujeme účely a
prostředky zpracování osobních údajů, jak je popsáno v tomto dokumentu.
V případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji můžete naši Společnost
kontaktovat elektronickou poštou na adrese vankova.radka@ovak.cz nebo na níže uvedené poštovní
adrese:
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Ing. Radka Vanková
Nádražní 28/3114
729 71 Ostrava-Moravská Ostrava
2.

Účely zpracování a právní základ pro zpracování

V souvislosti se Soutěží zpracováváme osobní údaje účastníků Soutěže za následujícími účely:
a) účast v Soutěži;
b) informování veřejnosti o průběhu a výsledcích Soutěže.
Zpracovávání osobních údajů za těmito účely je založeno na Vašem souhlasu s takovýmto
zpracováním. Ač je poskytnutí osobních údajů z části nezbytné pro účast v Soutěži, je pro zpracování
osobních údajů účastníků Soutěže vždy vyžadován souhlas, jelikož informování veřejnosti o průběhu a
výsledcích Soutěže, včetně zveřejňování osobních údajů, je s tímto neoddělitelně spjato a pro tuto
aktivitu je souhlas či svolení vyžadováno, ať už tento požadavek vychází z nařízení či z práva na
ochranu osobnosti. Zároveň je tímto přístupem zaručena lepší informovanost účastníků Soutěže, a tím
i vyšší transparentnost.
Účast v Soutěži a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů jsou zcela dobrovolné.
3.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Společnost v souvislosti se Soutěží zpracovává osobní údaje následujících osob:
a) vyučujícího, zástupce žáků příslušné základní školy a školního soutěžního týmu;
b) žáků příslušné základní školy, členů soutěžního týmu příslušné základní školy.

Vzhledem k tomu, že Soutěž je určena pro žáky čtvrtých a pátých tříd základních škol, kdy žáci těchto
ročníků jsou mladší 15 let, právní jednání týkající se účasti žáků v Soutěži, zpracování jejich osobních
údajů a pořízení a šíření podobizen za tyto žáky činí zákonní zástupci žáků přímo nebo
prostřednictvím pověřeného vyučujícího.
Rádi bychom Vás tímto ubezpečili, že osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném
k naplnění výše uvedených účelů. Jedná se zejména o identifikační a kontaktní údaje vyučujícího –
zástupce soutěžního týmu (zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa), dále popisné údaje (zejména
název soutěžního týmu, jméno a adresa základní školy a označení třídy, počet žáků, resp. členů týmu,
údaje o získaných počtech bodů) a dále také údaje o jednotlivých účastnících – žácích, členech
soutěžního týmu (zejména odpovědi na soutěžní otázky, fotografie o plnění soutěžních úkolů a
obrazové a video záznamy o plnění soutěžních úkolů).
4.

Způsob zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme za výše uvedenými účely, jsou zpracovávány manuálně i
automatizovaně pracovníky naší Společnosti, a to i s případným využitím podpory a systémů třetích
osob za podmínek stanovených nařízením.
Společnost osobní údaje účastníků Soutěže získává přímo od účastníků samotných a zpracovává je mj.
prostřednictvím webových stránek a stránky na sociální síti Facebook. O průběhu Soutěže a jejích
výsledcích Společnost informuje veřejnost stejnými způsoby, případně prostřednictvím webových
stránek Společnosti. O výsledcích Soutěže může Společnost informovat v médiích.
Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném výše nejsou Společností předávány do zahraničí (to neplatí,
pokud jde o umisťování informací na Facebook, kdy je však takové zpracování plně v dispozici této
sociální sítě).
5.

Doba zpracování osobních údajů

Společnost pro výše uvedené účely osobní údaje zpracovává pouze po nezbytně nutnou dobu, a to po
dobu trvání Soutěže, a následně po dobu tří let od jejího skončení, nevyplývá-li z příslušných právních
předpisů doba delší.
6.

Zpracování osobních údajů sociální sítí Facebook

Soutěž není pořádána, podporována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook.
Společnost neověřuje totožnost ani věk osob, které prostřednictvím sociální sítě Facebook vyjadřují
své názory ve vztahu k Soutěži (např. vyjadřují podporu některému soutěžnímu týmu např. využití
funkce „Líbí se mi“ nebo komentář). Společnost nezpracovává údaje o osobách, které vyjádřily
podporu některému soutěžnímu týmu prostřednictvím sociální sítě Facebook nebo prostřednictvím této
sítě vyjadřují své názory týkající se Soutěže a jejích účastníků.
7.

Práva související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Společnosti máte následující práva:
Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které
se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto
osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. V takovém případě Vám poskytneme také
kopii zpracovávaných osobních údajů.
b) Právo na opravu. Máte dále právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné
osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění
neúplných osobních údajů.
a)
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Právo na výmaz. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje,
které se Vás týkají, a my máme povinnost je bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán
některý z důvodů stanovených nařízením a nejsme z jiného důvodu oprávněni si osobní údaje
ponechat.
d) Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů,
zejména pokud popíráte přesnost osobních údajů, pokud vznesete námitku proti zpracování a v
dalších případech stanovených nařízením.
e) Právo na přenositelnost údajů. Za podmínek stanovených můžete mít též právo na přenositelnost
údajů.
c)

8.

Právo odvolat souhlas a právo vznést námitku

Aniž jsou dotčena jakkoliv práva dle předchozího článku 7, upozorňujeme dále zvláště na následující
práva:
a)

Právo odvolat souhlas. Vámi udělený souhlas jste oprávněn kdykoliv odvolat. V případě, že si
přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete se na nás obrátit
prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

b) Právo vznést námitku. V situacích, kdy dochází ke zpracování osobních údajů pro účely ochrany
oprávněných zájmů naší Společnosti či třetích osob, jste oprávněn vznést proti takovému
zpracování námitku. V takovém případě musíme za podmínek stanovených nařízením prokázat
závažné oprávněné důvody takového zpracování, jinak zpracování ukončíme.
9.

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů ze strany Společnosti dochází
k porušení právních předpisů, zejména nařízení, může se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu
osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web:
https://www.uoou.cz/.
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