Informace k souhlasu se zasíláním občasníků FLEMA a FLEMEDIA
Právnická nebo fyzická osoba (dále jen „Zákazník“) se mohou na webových stránkách www.flemedia.cz
a https://awards.flema.cz/registrovat. Společnost FLEMEDIA s.r.o., IČ: 271 61 048, se sídlem Praha 2,
Uruguayská 354/15, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 100935 (dále jen „Společnost“) je správcem osobních údajů Zákazníka a pokud je
Zákazník právnickou osobou, pak osobních údajů osob zastupujících Zákazníka, které jí budou
Zákazníkem sděleny v registračním formuláři, případně jiným způsobem (dále jen „Údaje“).
Pokud Zákazník při registraci na webových stránkách www.flemedia.cz a/nebo v registrační aplikaci
FLEMA https://awards.flema.cz/zaklikne políčko „Souhlasím se zasíláním Občasníku FLEMA, a tím
potvrzuji, že jsem se seznámil/a se souvisejícími informacemi (klikněte zde)“ (dále jen „Políčko“),
uděluje tím dobrovolný souhlas se zasíláním newsletterů, novinek, akčních nabídek či jiných
informací o soutěži FLEMA Media Awards a konferenci FLEMA Media Conference, o akcích nebo
službách FLEMEDIA z oblasti médií, reklamy a marketingu (dále jen „Občasníky“). Zakliknutím
políčka dále Zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito informacemi k souhlasu se zasíláním
Občasníků. Zákazník, který je právnickou osobou, bere na vědomí, že Newslettery mu budou zasílány
na adresy osob, které Zákazníka zastupují, a udělením souhlasu potvrzuje, že tyto osoby s tímto
souhlasí a o zpracování jejich osobních údajů pro daný účel byly Zákazníkem informovány.

Na základě uděleného souhlasu pak bude Společnost zpracovávat Údaje pro účely zasílání Občasníků,
a to po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu. Zákazník bere na vědomí, že tento souhlas může
kdykoliv bezplatně odvolat, a to zasláním informace na e-mailovou adresu penkavova@flemedia.cz
nebo způsobem uvedeným v konkrétním obchodním sdělení, které bude Zákazníkovi zasláno na
základě tohoto souhlasu, např. kliknutím na odkaz v e-mailu. V případě odvolání souhlasu bude zasílání
Občasníků ukončeno.
V případě jakékoliv změny, nebo v případě, že se Zákazník domnívá, že Společnost zpracovává
neaktuální, nepřesné nebo neúplné Údaje, může Společnost kdykoliv požádat je jejich aktualizaci či
opravu. Zákazník také může kdykoliv bezplatně požádat o výmaz či omezení zpracování jeho osobních
údajů Společností pro účely zasílání Občasníků. Jestliže se Zákazník domnívá, že Společnost zpracovává
Údaje v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy, může se obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů. V zájmu co nejrychlejšího sjednání nápravy však doporučujeme nejdříve kontaktovat
Společnost. Výše uvedené obdobně platí také pro osoby zastupující Zákazníka, je-li právnickou osobou.
Údaje mohou být dále předány/zpřístupněny dalšími příjemci, a to zejména osobami, které pro
vyhlašovatele zpracovávají osobní údaje jako zpracovatel (např. poskytovatelé IT služeb, či jiné osoby
poskytující vyhlašovateli služby v souvislosti se soutěží apod.). Osobní údaje Zákazníka nebudou
Společností zpracovány ani předány ke zpracování mimo území Evropské unie.
Tento
souhlas
je
udělován
ve
smyslu
zákona
č.
480/2004
Sb.,
o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zejména zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES, a dalších.

