Pokyn k ochraně osobních údajů

1.

Pokud jsou v rámci výherní soutěže shromažďovány osobní údaje účastníků, jsou tyto údaje
prostřednictvím TBL Therme Laa a.d. Thaya – Betriebsgesellschaft m.b.H. sbírány, zpracovávány a
využívány výlučně za účelem realizace výherní soutěže a rovněž tak jsou po ukončení soutěže v souladu
s níže uvedenými ustanoveními mazány. Osobními údaji jsou chápány veškeré údaje, které obsahují
podrobnosti o osobních nebo faktických okolnostech, jako jsou například jméno, oslovení/titul, počet
osob v domácnosti, adresa bydliště, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, datum narození,
dorozumívací jazyk. Účastí na výherní soutěži vyjadřuje účastník souhlas se zpracováním těchto údajů.

2. Zpracování osobních údajů účastníka se uskutečňuje na základě čl. 6 odst. 1 písmeno b Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) (plnění smlouvy). TBL Therme Laa a.d. Thaya –
Betriebsgesellschaft m.b.H. zaručuje, že s osobními údaje bude nakládáno přísně důvěrně a v souladu
s předpisy o ochraně osobních údajů.
3. Údaje, které jsou nezbytné pro zpracování a dokumentaci příslušné výherní soutěže, budou uloženy po
dobu zpracování výherní soutěže, pokud neexistuje na základě zákonných ustanovení, nebo za účelem
odmítnutí nebo uplatnění nároků povinnost nebo nutnost dlouhodobějšího uložení údajů (zejména na
základě předpisů daňového práva). Účastník může tento svůj udělený souhlas kdykoli odvolat mailem na
datenschutz@therme-laa.at nebo poštou na adrese Sterngasse 5, A-1230 Wien.
4. Za správnost a úplnost svých zaslaných údajů nese odpovědnost sám účastník výherní soutěže. Bez
poskytnutí nezbytných údajů není zpracování a dokumentace soutěže možná. Oznámení o ochraně
osobních údajů v plném znění lze získat a uložit prostřednictvím webové stránky https://www.thermelaa.at/de/Datenschutz.html.
5. Každý účastník má právo na informaci ohledně jím uložených osobních údajů, na jejich úpravu, smazání,
omezení rozsahu zpracování, jakož i na možnost přenosu osobních údajů. Tato práva mohou účastníci
kdykoli uplatnit mailem na datenschutz@therme-laa.at nebo poštou na adrese Sterngasse 5, A-1230
Wien. Mimo to existuje rovněž právo na podání případné stížnosti orgánu zabezpečujícímu ochranu
osobních údajů.

