Zásady
Vážení kolegové,
děkujeme Vám za účast v programu palivoprozivot.cz (dále jen „program“). V souvislosti s tím, že
nám v rámci své účasti v programu poskytujete své osobní údaje, chtěli bychom Vám tímto
poskytnout základní informace o jejich zpracování:
Správce, zpracovatel a způsob zpracování osobních údajů:
Správcem osobních údajů je UNIPETROL RPA, s.r.o., IČ: 27597075, sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ
43670, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
24430.
Zpracovateli osobních údajů jsou tyto subjekty:
-

SCHOLZ & FRIENDS s.r.o., IČ: 25798502, sídlem Praha 1, Zlatnická 1582/10, PSČ 11000,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71245;
NEXT LEVEL s.r.o., IČ: 25486837, sídlem Bořislav 89, PSČ 415 01, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20399;
Jiří Valoušek, IČ: 75078121, sídlem Slatiny 397, Zlín – Malenovice, PSČ 763 02, podnikatel
zapsaný v živnostenském rejstříku.

Způsob zpracování je manuální a automatizovaný v elektronické formě.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, místo darování krve, datum darování krve a množství
darované krve (dále jen „údaje“).
Účel zpracování údajů:
Vedení zaměstnaneckého programu palivoprozivot.cz, vyhodnocení programu, vedení souhrnného
údaje o počtu darované krve všech zaměstnanců a zveřejnění souhrnného údaje.
Zasílání informačních sdělení týkajících se programu elektronickými prostředky ve smyslu zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon
o některých službách informační společnosti), v platném znění.
Příjemci:
Vaše údaje mohou být, vyjma správce a zpracovatelů, poskytnuty společnostem náležejícím do
skupiny PKN ORLEN, jejichž výčet najdete na stránkách www.unipetrol.cz. Jiným subjektům nebudeme
údaje poskytovat. Údaje nebudou předávány mimo Evropskou Unii, ledaže to umožňují příslušné
právní předpisy.
Doba zpracování údajů:
Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle
však po dobu trvání programu, tj. po dobu dvou měsíců od zahájení programu.
Právní základ zpracování údajů a odvolání souhlasu:
Právním základem pro zpracování údajů je Váš souhlas, resp. Vaše registrace do programu. Udělení
souhlasu je zcela dobrovolné, poskytnutí údajů není povinné a tento souhlas může být kdykoli odvolán
písemně na adrese správce. Odvoláním souhlasu bude ukončena Vaše účast v programu.
Další informace o Vašich právech:

Chtěli bychom Vás informovat o tom, že v souvislosti se zpracováním údajů máte práva přiznaná Vám
příslušnými právními předpisy, zejména právo na informace, právo na přístup k údajům, právo na
opravu údajů, právo na blokování nesprávných údajů, doplnění, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i
právo na omezení zpracování a od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) rovněž
právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Berete na vědomí, že zpracování osobních
údajů v rámci programu je dobrovolné a transparentní. V souvislosti s účastí v programu nebudete
předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo právní
účinky nebo se Vás významně dotýkalo.
V případě pochybností o dodržování Vašich práv se můžete obrátit na správce na adrese jeho sídla,
popřípadě přímo na následující kontaktní osobu správce: Mario Kováč, mario.kovac@unipetrol.cz,
+420773935646. Na uvedených kontaktech můžete podat ke správci námitky, žádosti, stížnosti,
uplatnit svá práva či vznést jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke
kterému můžete podat stížnost.
Kontaktní údaje:
Mario Kováč
+420 773 935 646
Mario.kovac@unipetrol.cz

