CONSENT OF THE USER TO PROCESSING OF PERSONAL DATA
According to generally legally binding regulations in particular
the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on
the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection
Regulation)
I hereby give the consent to the company INSPIRELI s.r.o., with its registered seat at Láb 455,
Postal Code 900 67, the Slovak Republic, ID Number 46238158, registered in the Commercial
Register of the District Court in Bratislava I, Section Sro, Insert number: 73950/B (hereinafter as
the organizer or the company) to process my personal data in particular as the organizer of the
competition „INSPIRELI AWARDS" and in general according to generally legally binding regulations as
the controller in the following range:
-

identification data (name, surname, date of birth, residence, title, profile photo)
contact details (phone, e-mail address);
data necessary for participation in competitions of the organizer (country of origin, name of the
university or college, country of university or college)
data generated by performance of competition and winnings
data arising directly from the company's activities
data acquired in connection with organization of competitions or handing over winnings

I give the consent with processing of personal data to following purposes:
- Performance of organizer’s obligations according to GTC and competition rules;
- Compliance with statutory obligations of the company as the organizer of the competition;
- Execution of legitimate interests of the company (e.g. collecting debts);
- User care and distribution of business information of the organizer;
- Publication on the winning list according to GTC and competition rules and providing the
winners data to the competition sponsor;
- using for presentation and marketing purposes, distribution of marketing information of the
organizer and cooperating subjects.
The company undertakes:
- to ensure to process personal data for specific and legal purposes, which are proportional and
necessary;
- to keep the principle of purpose limitation and to ensure that personal data will be reasonable,
relevant and limited to the extent necessary in relation to the purpose;
- to enable You as the data subject to exercise your rights including the right of access and, in
appropriate cases, right to rectification, erasure or blocking of personal data;
- keep personal data accurate and keep personal data no longer than is necessary;
- to ensure all necessary measures to protect personal data against unauthorized access and to
ensure the company’s employees and other cooperating subjects or processors will be
sufficiently aware of data protection obligations; these processors is for the controller in
particular the company Anawe s.r.o., Ruská 886, 436 01 Litvínov, the Czech Republic, ID
number 28990218 as a software provider;
- to adhere all generally binding legal regulations in the area of personal data protection.
I hereby confirm that I have been informed about manners of processing of my personal data, further
about my rights (including the possibility to withdraw this consent for particular purposes) and that the
up-to-date information about my rights as a data subject and obligations of the company as a personal
data controller is available on request or on the company's website as a so-called Information
Memorandum.

SOUHLAS UŽIVATELE SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle obecně závazných právních přepisů, zejména
Nařízení 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)
Souhlasím, aby společnost INSPIRELI s.r.o., se sídlem Láb 455, PSČ: 900 67, Slovenská
republika, IČ 46238158, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro,
Vložka číslo: 73950/B (dále jen pořadatel nebo společnost) zpracovávala zejména jako pořadatel
soutěže „INSPIRELI AWARDS", a ve smyslu obecně závazných právních předpisů obecně jako
správce, mé osobní údaje, a to v rozsahu:
-

identifikačních údajů (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, titul, profilová fotografie);
kontaktních údajů (telefon, adresa elektronické pošty);
údajů nezbytných pro účast v soutěžích pořadatele (země původu, název domovské univerzity
nebo vysoké školy, krajina domovské univerzity, nebo vysoké školy);
údajů vznikajících plněním soutěže a výhry;
údajů vzniklých přímo činností společnosti;
údajů získaných v souvislosti s provozováním soutěží nebo vydáním výher.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji k účelům:
- plnění povinností pořadatele dle VOP a pravidel soutěže;
- plnění zákonných povinností společnosti jako pořadatele soutěže;
- realizace oprávněných zájmů společnosti (např. vymáhání pohledávek);
- péče o uživatele a zasílání obchodních sdělení pořadatele;
- zveřejnění na výherní listině způsobem dle VOP a pravidel soutěže a poskytnutí údajů
výherce sponzorovi soutěže;
- využití pro prezentační a marketingové účely, zasílaní marketingových sdělení pořadatele a
spolupracující subjekty.
Společnost se zavazuje:
- zajistit, aby osobní údaje byly zpracovány pro konkrétní a zákonné účely, jež jsou
proporcionální a nezbytné;
- pamatovat na zásadu účelového omezení a zajistit, aby osobní údaje byly přiměřené,
relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu;
- umožnit Vám jako subjektu údajů výkon svých práv, včetně práva na přístup a, v náležitých
případech práva na opravu, výmaz nebo zablokování osobních údajů;
- udržovat osobní údaje přesné a neuchovávat je déle než je nutné;
- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem a
zajistit, aby si zaměstnanci společnosti a další spolupracující subjekty či zpracovatelé byli
dostatečně vědomi povinností v oblasti ochrany osobních údajů; těmito zpracovateli je pro
správce zejména společnost Anawe s.r.o., Ruská 886, 436 01 Litvínov, Česká republika, IČO:
28990218 jako poskytovatel softwaru;
- dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, jak společnost mé osobní údaje zpracovává, dále o svých
právech, (mj. o možnosti odvolat tento souhlas pro jednotlivé účely) a o tom, že aktuální informace o
svých právech jako subjektu údajů a povinnostech společnosti jako správce osobních údajů, jsou
k dispozici na vyžádání či na internetových stránkách společnosti jako tzv. Informační memorandum

