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            PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA SOUTĚŽE „ZMĚŇTE VIZI NA PROJEKT“  

  

V souvislosti se svou účastí v soutěži „ZMĚŇTE VIZI NA PROJEKT“ organizované firmou 
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., se sídlem Cigacice, uvádím následující osobní údaje pro 
potřeby organizace a realizace soutěže:  

  

Jméno…………………………………..……..……………..  

Příjmení……………..……………………………………  

Č. telefonu…………….…………………………………..  

E-mailová adresa ……………………………………………….  

Název studia …………….…………………………….  

Adresa studia ………….…………………………………  

  

PROHLÁŠENÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

1. Souhlasím, aby moje osobní údaje: jméno a příjmení, č. telefonu, e-mailová adresa, poskytnuté 
v souvislosti s mojí účastí v soutěži organizované firmou ROCKWOOL Polska spółka z o.o., se 
sídlem Cigacice, ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, KRS 89825 (dále jen ROCKWOOL), byly 
zpracovány firmou ROCKWOOL pro marketingové účely, včetně profilování, aby bylo možné 
stanovovat preference nebo potřeby a požadavky v oblasti produktů nebo služeb nabízených 
firmou ROCKWOOL, a pro účely představení nabídky.  

 ANO    NE   

2. Souhlasím, že budu dostávat od firmy ROCKWOOL elektronickou cestou obchodní informace, 
s využitím mnou uvedené e-mailové adresy nebo zprávy MMS/SMS na uvedené číslo telefonu, na 
základě čl. 10 zákona z 18. července 2002, o poskytování služeb elektronickou cestou a používání 
telekomunikačních koncových zařízení a automatických volacích systémů, pro účely přímého 
marketingu firmou ROCKWOOL s využitím uvedeného čísla telefonu nebo e-mailové adresy, na 
základě čl. 172 zákona ze dne 16. července 2004, zákon o telekomunikacích.  

 ANO    NE   

3. Potvrzuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, které mi byly 
poskytnuty podle 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 svobodném toku 
takových údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) RODO.  

4. Souhlasím se zveřejněním soutěžní práce pro komunikační účely spojené se soutěží (zveřejnění 
na webových stránkách soutěže a na stránkách partnerů soutěže), zveřejnění práce společně se 
jménem autora a názvem stavby v galerii soutěže a hlasovací aplikaci, zveřejnění v tištěných 
materiálech, jako jsou letáky, katalogy, složky a tisk určený pro architekty – např. zprávy o 
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výsledcích soutěže; a také s informačně-marketingovými aktivitami firmy ROCKWOOL Polska Sp. 
z o. o., jako jsou například tiskové zprávy, zveřejnění ve složkách, letácích a firemních katalozích, 
zveřejnění na internetových stránkách atd.; výše uvedený souhlas není časově omezen.   

5. Jako osoba přihlašující projekt do soutěže prohlašuji, že:   

- jsem autor/spoluautor* projektu  

- projektové studio, jehož jsem zaměstnancem a ve kterém byl projekt vytvořen, souhlasí 
s přihlášením projektu do soutěže (v případě architekta nebo skupiny architektů)  

- projekt neporušuje žádná práva ani osobní majetek třetích osob, ani zákonné předpisy  

- mám/máme výhradní autorská práva na práce přihlášené do soutěže,  

 získal jsem / získali jsme souhlas subjektu, kterému autorská práva náleží (projektové studio,  

investor, na jehož objednávku byl projekt připraven).  

  

  *vhodné zaškrtněte          

  

  

 

                                                                                    

                                                                                                                    
………...………….…………….…………………  

   Datum a čitelný podpis             

 

  

  

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

V souvislosti s předpisy o ochraně osobních údajů plníme informační povinnost vyplývající z GDPR – 
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 svobodném toku takových údajů a zrušení směrnice 
95/46/ES (obecná směrnice o ochraně údajů) a informujeme:  

Správce osobních údajů  

správcem vašich osobních údajů je firma ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., se sídlem Cigacice, ul. Kwiatowa 
14, 66-131 Cigacice, zapsaná do rejstříku podnikatelů okresním soudem v Zielonej Górze, VIII. hospodářské 
oddělení Státního soudního rejstříku KRS 0000089825, základní jmění 93 360 220 zł, DIČ 927-000-52-36 
(dále jen ROCKWOOL).  

Správce osobních údajů určil inspektora ochrany údajů dohlížejícího na správnost zpracování osobních 
údajů, kterého je možné kontaktovat na e-mailové adrese: ldpo@rockwool.com.  
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Cíle a základ pro zpracování údajů  

Správce bude zpracovávat údaje:  

- pro účely organizace a realizace soutěže (čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR),  

- pro účely zasílání našich obchodních a marketingových informací. Znamená to, že kromě realizace 
smlouvy vám můžeme zaslat informace o aktuálních nabídkách, dalších akcích, které organizujeme. 
Znamená to realizaci našeho ze zákona odůvodněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR).  

 

Vám zaslané marketingové informace můžeme vybírat podle vašich potřeb, tedy profilovat je.  

-  pro účely archivace (dokladové), pro zabezpečení informací pro případ právní potřeby prokázání 
skutečností a pro účely šetření nároků, což představuje realizaci našeho ze zákona odůvodněného zájmu ( 
čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR)  

- pro analytické účely, např. lepší výběr rozsahu služeb pro potřeby našich zákazníků, a také pro účely 
průzkumu spokojenosti zákazníků s produkty/službami a určování kvality poskytovaných služeb, což 
představuje realizaci našeho ze zákona odůvodněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR)  

- pro účely propagace firmy ROCKWOOL představením marketingové nabídky a zasláním obchodních 
informací rovněž po ukončení soutěže, pokud jste s tím souhlasili. Základ pro zpracování údajů tvoří 
dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 bod a) GDPR. 

Příjemci údajů  

Shromážděné osobní údaje mohou být předány subjektům patřícím do skupiny ROCKWOOL, které působí 
v různých zemích, pro účely, pro něž byly poskytnuty, pod podmínkou, že uvedené předávání osobních 
údajů uživatele není omezeno právními předpisy.  

K údajům mohou mít přístup i naši subdodavatelé (subjekty pro zpracování údajů), např. účetní firma, 
právnická kancelář, IT firma obsluhující software.  

Doba uložení údajů  

Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro realizaci výše uvedených cílů a do okamžiku promlčení 
nároků nebo do vypršení povinnosti uložení údajů, vyplývající z právních předpisů. Správce přestane 
zpracovávat údaje, využívané pro účely profilování a analytiky, pokud vyjádříte nesouhlas se zpracováním 
svých údajů pro tyto účely. V tom případě se jejich využití omezí na realizaci ustanovení smlouvy a právně 
odůvodněných cílů.  

Informace o požadavku/dobrovolnosti uvedení údajů  

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je nezbytné pro účast v soutěži.  

V rozsahu, v jakém je na zpracování vašich osobních údajů shoda, máte nárok na zrušení souhlasu. Zrušení 
souhlasu nemá vliv na shodu se zákonem o zpracování, které bylo provedeno na základě shody před jejím 
zrušením.  

Práva osob, kterých se osobní údaje týkají  

Máte právo požadovat přístup k údajům a na jejich vyrovnání (opravu), smazání údajů z nosičů správce 
nebo omezení zpracování údajů, právo na podání nesouhlasu proti zpracování údajů a také právo na přenos 
údajů podle pravidel uvedených v čl. 21 GDPR.  

Kdykoli můžete podat námitku předsedovi úřadu na ochranu osobních údajů, pokud usoudíte, že údaje jsou 
zpracovávány v rozporu se zákonem.  
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