
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
MARKETINGOVÉ ÚČELY 

Účastník soutěže (Subjekt) uděluji souhlas následující společnosti  

Race Day, s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 25, 281 29 Žiželice, identifikační číslo: 07719655, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 306151 (dále jen 
„správce“) se zpracováním mých osobních údajů, a to jména, příjmení, emailu, telefonního čísla (dále jen 
„osobní údaje“) pro marketingové účely tj. zejména nabízení služeb Společnosti, zasílání informací o 
pořádání marketingových akcí, kontaktování za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových 
výzkumů, a to elektronickou poštou (e-mailem), prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo 
telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o 
některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách 
informační společnosti) / nebo jen za účelem marketingové prezentace Společnosti na webových 
stránkách a v tištěných materiálech Společnosti 

Svůj souhlas uděluji dobrovolně. Souhlasím se zpracováním osobních údajů ze strany správce a/nebo 
příjemce, které správci zpracováním osobních údajů pověří. Souhlas správcům dobrovolně uděluji na 
dobu 2 (dvou) let.  

Poučení o zpracování osobních údajů 

Ke zpracování výše uvedených osobních údajů bude docházet na základě a v rozsahu souhlasu uděleného 
subjektem. Udělení souhlasu je dobrovolné a zcela na zvážení subjektu. Neudělení souhlasu nebude mít 
vliv na práva a povinnosti mezi subjektem kterýmkoli správcem a nebude žádným ze správců 
sankcionováno. Neudělení souhlasu však znamená, nezařazení subjektu do soutěže z důvodu nesplnění 
pravidel soutěže. 

Po uplynutí doby, na kterou je tento souhlas udělen, nebudou osobní údaje subjektu nadále zveřejňovány 
ani jinak zpracovávány, ledaže bude existovat jiný zákonný důvod pro jejich zpracování nebo jejich 
uchování po delší dobu vyžaduje příslušný právní předpis. 

Úplný seznam příjemců osobních údajů je uveden na: www.autoroku.info (dále jen „příjemci“). 

Výše uvedení příjemci mají přístup k uvedeným osobním údajům subjektu, a to v plném rozsahu. 

Osobní údaje subjektu nebudou předány mimo Evropskou unii. 

V souvislosti se zpracováním výše uvedených osobních údajů ze strany správců a/nebo příjemců má 
subjekt právo: 

(i) souhlas se zpracováním kdykoli odvolat, a to prostřednictvím emailu zaslaného na adresu 
info@raceday.cz nebo osobně na adrese Masarykovo náměstí 25, 281 29 Žiželice, nebo na adrese 
sídla jiného správce, přičemž o takovém odvolání souhlasu bude sepsán záznam a subjekt bude 
požádán o jeho podpis; odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování osobních 
údajů na základě dříve daného souhlasu; 

(ii) na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost 
údajů; a 

(iii) na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného 
státu Evropské unie. 

Bližší informace o zpracování osobních údajů subjektu ze strany správců jsou uvedeny v „Prohlášení 
o ochraně osobních údajů“, které je dostupné v písemném originále v sídle příslušného správce a dále 
na internetových stránkách na odkaze www.autoroku.info. 

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či podání týkajících se zpracování jeho osobních údajů se 
subjekt může obrátit na správce zasláním emailové zprávy na info@raceday.cz. 


