Příloha č.1
Souhlas s pořízením a použitím záznamů mé osoby
v souvislosti se soutěží „15 let s Dr.Maxem“ dle pravidel této soutěže
Já, níže podepsaný/á:
jméno a příjmení:

................................................................................

datum narození:

................................................................................

bydliště:

................................................................................

souhlasím s tím, aby společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25,
Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, sp. zn. B 6919 (dále jen „Společnost“) prostřednictvím svého zaměstnance
nebo jiné osoby pověřené Společností (kterákoliv z těchto osob dále jen „Autor“) zachytila
jakýmkoliv způsobem (zejm. fotograficky či audiovizuálně) moji podobu a mé projevy (výsledky
takového zachycení dále společně jako „Záznamy“). Tento souhlas uděluji Společnosti
bezúplatně v souvislosti se soutěží „15 let s Dr.Maxem“ (dále jen „Soutěž“) a na dobu určitou,
a to na dobu zpracování uvedenou níže.
Souhlasím, že Společnost může Záznamy použít následujícím způsobem:
a) v rámci veškerých listinných a elektronických PR a marketingových materiálů
Společnosti, tedy zejména v letácích, brožurách, prezentacích, které mohou být použity
(distribuovány) například v provozovnách Společnosti, na job fairech, veletrzích,
konferencích a podobných akcích, popřípadě při jakékoliv vhodné příležitosti kdekoliv
ve veřejně přístupných nebo i soukromých prostorách;
b) v rámci tiskových zpráv, oznámení, reklamy Společnosti apod., včetně použití v televizi,
na billboardech, in-store materiálech, roll-upech, pop up stěnách, stáncích, poutačích
umístěných na obdobných místech, jak je popsáno v předcházejícím bodě;
c) na webových stránkách i intranetu Společnosti, včetně stránek v rámci sociálních sítí
(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, SnapChat, LinkedIn apod.).
Souhlasím s použitím Záznamů pro území České republiky, případně dalších států, ve kterých
Společnost nebo osoby s ní majetkově či personálně propojené (dále jen „Propojené osoby“)
vyvíjí či budou vyvíjet svou podnikatelskou činnost, včetně internetu, a to v jakémkoliv rozsahu
(množství) Záznamů. Společnost může vytvořené Záznamy obvyklým způsobem rozmnožovat,
rozšiřovat a zveřejňovat ve smyslu § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších přepisů. Společnost však není povinna Záznamy v takovémto plném
rozsahu využít. Beru na vědomí, že Autorovi vzniká k Záznamům autorské právo. Uděluji
Společnosti svolení užít Záznamy nejenom v původní podobě, ale rovněž souhlasím s tím, aby
Společnost tyto Záznamy technicky upravovala, změnila a zpracovávala (retuše, digitální
úpravy, doplnění textu apod.), popřípadě aby je spojila s jiným dílem, dokončila, zařadila do
díla souborného. Společně se Záznamem může Společnost používat i mé základní identifikační
a kontaktní údaje (zejm. mé jméno a příjmení, bydliště). Svoluji, aby Záznamy používaly v
přiměřeném rozsahu a za obdobných podmínek, jako jsou uvedeny výše, i Propojené osoby,
kterými jsou např. další osoby provozující lékárny pod značkou Dr.Max.

Informace ke zpracování osobních údajů
Beru na vědomí, že Společnost, jako správce osobních údajů, bude zpracovávat mé osobní
údaje v rozsahu Záznamů a identifikačních a kontaktních údajů uvedených výše v záhlaví
tohoto dokumentu (jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště) za účelem prezentace
a propagace Společnosti v souvislosti se Soutěží a dále za účelem plnění povinností
vyplývajících Společnosti z obecně závazných právních předpisů v souvislosti s pořádáním
Soutěže (zejména plnění povinností plynoucích pořadateli z daňových předpisů a předpisů
upravujících pořádání spotřebitelské soutěže a ochranu osobních údajů), přičemž právním
základem zpracování mých osobních údajů je nezbytnost zpracování pro splnění právní
povinnosti Společnosti v případech, kdy je zpracování uloženo příslušným obecně závazným
právním předpisem, a nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů Společnosti
v případech, kdy Společnost zpracovává předmětné osobní údaje k zajištění ochrany svých
práv a doložení splnění povinností v případných řízeních před příslušnými orgány veřejné moci
a v případech, kdy jsou tyto osobní údaje zpracovávány pro účely prezentace a propagace
Společnosti (kdy je oprávněným zájmem Společnosti zejména zdokumentování a prezentace
výsledků Soutěže).
Poskytnutí a zpracování uvedených osobních údajů je pro naplnění výše uvedených účelů
nezbytné. Beru na vědomí, že jsem oprávněn/a proti tomuto zpracování podat Společnosti
kdykoli své námitky, přičemž v případě námitek proti zpracování mých osobních údajů za
účelem prezentace a propagace činnosti Společnosti nebude Společnost nadále oprávněna mé
osobní údaje za tímto účelem zpracovávat (v případě námitek proti zpracování osobních údajů
za účelem plnění zákonných povinností Společnosti a ochraně oprávněných zájmů Společnosti
v souvislosti s prokazováním plnění těchto povinností a navazujících řízení před orgány veřejné
moci bude zpracování zastaveno v případě, že budou námitky shledány oprávněnými a můj
zájem na ukončení zpracování převýší zájem Společnosti na trvání zpracování).
Beru na vědomí, že mé osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu budou Společností pro účely
prezentace a propagace Společnosti v souvislosti se Soutěží zpracovávány do 31. 12. 2025.
Osobní údaje budou Společností pro zbývající účely vyjádřené výše zpracovávány po dobu
nezbytně nutnou k zajištění účelu jejich zpracování (tj. po dobu vyžadovanou příslušnými
obecně závaznými předpisy, případně po dobu, po kterou je možné zahájit a vést odpovídající
řízení před orgánem veřejné moci), nejdéle však do 31.12.2025.
Záměrem Společnosti není předání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
mimo Evropský hospodářský prostor. Pokud by ale k takovému předání dojít mělo, bude
učiněno pouze v případě, že bude zajištěna odpovídající úroveň ochrany, a to buď
prostřednictvím rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti nebo uzavřením standardní
smluvní doložky, kdy podrobnosti jsou uvedeny na stránkách Evropské komise ec.europa.eu
(Právní předpisy – Ochrana údajů).
Osobní údaje jsou Společností zpracovávány vlastními zaměstnanci nebo osobami, které
Společnost zpracováním pověřila a s nimiž uzavřela příslušné smlouvy o zpracování osobních
údajů (dále jen „zpracovatel“). Společnost využívá ke splnění daného účelu jako zpracovatele
zejména osoby poskytující IT služby, zabývající se marketingem, zabývající se zpracováním
tištěných materiálů, zabývající se on-line komunikací, včetně komunikace na sociálních sítích.

Příjemci osobních údajů jsou též Propojené osoby a případně provozovatelé sociálních sítí.
Aktuální seznam příjemců a zpracovatelů si lze vyžádat na emailu info@drmax.cz.
Jsem si vědom/a, že mám právo požadovat po Společnosti přístup k mým osobním údajům,
včetně práva obdržet jejich kopii, jejich opravu nebo vymazání, omezení jejich zpracování nebo
právo vznést námitky proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto
práv lze u Společnosti uplatnit na adrese info@drmax.cz, na infolince 516 770 100 nebo
dopisem na adrese jejího sídla. Společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů,
jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem na adrese sídla
Společnosti. Je možné též podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz).
V ………………………… dne …………………………

podpis: …………………………………………

