Pravidla akce „Zpráva pro budoucnost“ a informace
o zpracování osobních údajů
Tento dokument popisuje pravidla akce „Zpráva pro budoucnost“ a obsahuje informace

o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v rámci akce, a to podle čl. 13 nařízení
(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů („GDPR“).
Organizátorem akce a správcem osobních údajů je společnost O2 Czech Republic a.s., IČO
601 93 336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle („společnost O2“).
V rámci této akce je účastníkovi umožněno požádat o zaslání SMS vzkazu sobě samému
tak, že SMS vzkaz bude doručen 17.11.2022. Doba trvání akce je od 15.11.2021 do 17.
11.2022.
Žádosti o zaslání SMS vzkazu budou nabírány prostřednictvím zaslání SMS s obsahem
vzkazu na telefonní číslo 720 011 017. SMS žádosti je možné zasílat od 15.11.2021 do
30.9.2022. Po zaslání SMS žádosti obdrží každý účastník potvrzení a přijetí žádosti o zaslání
SMS vzkazu. Žádost o zaslání SMS vzkazu může uživatel kdykoliv do data ukončení náběru
SMS vzkazů odvolat zasláním SMS ve tvaru ZRUSIT na číslo 720 011 017. Po zažádání o
zrušení účastník akce obdrží potvrzovací SMS. V případě zrušení zaslání vzkazu není
možné se do akce znovu zapojit. V případě zaslání vícero SMS žádostí ze stejného
telefonního čísla bude akceptována pouze první žádost.
Společnost O2 si vyhrazuje právo neodeslat vzkaz, který hrubě porušuje smysl a poslání
akce, zejména obsahuje-li vzkaz vulgarity, projevy rasové, politické nebo náboženské a jiné
nesnášenlivosti či podněcuje nenávist.
V rámci akce bude zpracováno telefonní číslo a obsah vzkazu. Zpracování je nezbytné pro
splnění povinností společnosti O2 a dále je nezbytné pro účely oprávněných zájmů
společnosti O2.
Osobní údaje budou zpracovány do doby naplnění výše uvedených účelů.
Účastník akce má v případě, že prokáže, že je účastníkem telefonního čísla zapojeného do
akce, níže uvedená práva, která může uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy
poverenec@o2.cz:
-

-

Právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje následující práva:


získat potvrzení o zpracování osobních údajů,



získat informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů,
příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
plánované době zpracování, o existenci práva požadovat opravu nebo
výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování, podat námitku proti
zpracování, které je založeno na oprávněném zájmu společnosti O2,
podat stížnost u dozorového úřadu, dále právo na informace o všech
dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou osobní
údaje získány přímo od subjektu údajů, právo na informace o
skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování, a právo na informace o vhodných zárukách při poskytnutí
údajů mimo EU,



získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena
práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu nesprávných osobních údajů.

-

Právo na výmaz osobních údajů, pokud společnost O2 neprokáže oprávněné důvody
pro zpracování těchto osobních údajů.

-

Právo na omezení zpracování v případě podnětu na nesprávnost zpracovávaných
osobních údajů, důvodů pro jejich zpracování nebo v případě námitky proti
zpracování osobních údajů, a to do doby jejich vyřešení.

-

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.

-

Právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na
oprávněném zájmu společnosti O2. V případě, že společnost O2 neprokáže, že
existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo
právy a svobodami subjektu údajů, společnost O2 zpracování na základě námitky
ukončí bez zbytečného odkladu.

-

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Společnost O2 má pověřence pro ochranu osobních údajů a je možné jej kontaktovat na
adrese sídla společnosti O2 nebo prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.

