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PODMÍNKY O ÚČASTI A UPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ ÚDAJŮ 
PŘI SÁZKOVÝCH HRÁCH 

Sázková hra pro mistrovství Evropy 

Účast ve výherní soutěži Hoffmann SE se řídí výhradně těmito podmínkami účasti firmy 
Hoffmann SE a NewClicks UG (omezený přístup) & Co. KG.  
Výherní soutěž se týká fotbalové sázkové hry pro mistrovství Evropy, kterou pořádá 
společnost Hoffmann SE na webu: kick4tools.hoffmann-group.com. Poskytovatelem 
sázkových her je společnost NewClicks UG (omezený přístup) & Co. KG v D-47495 
Rheinberg. Podmínky účasti společnosti NewClicks UG (omezený přístup) & Co. KG 
naleznete v níže uvedeném odstavci.  

 

1. Předpoklady pro účast a interval účasti 

Zúčastnit se mohou fyzické osoby starší 18 let z jedné ze zúčastněných zemí (Německo, 

Nizozemsko, Francie, Polsko, Velká Británie, Španělsko, Dánsko, Maďarsko, Rumunsko, 

Slovinsko, Česká republika). Zaměstnanci skupiny Hoffmann a jejich příbuzní jsou z účasti 

vyloučeni.  

Každá osoba se smí zúčastnit jen jednou.  

Sázková hra začíná prvním dnem mistrovství Evropy 2021 a končí po finále mistrovství 

Evropy dne 11.července 2021. 

 

2. Registrace do výherní soutěže 

Účast v sázkové hře se realizuje registrací údajů účastníka na stránce: kick4tools.hoffmann-

group.com a zadáním osobních výsledků pro každý den zápasu. 

V rámci registrace obdrží uživatel potvrzení o registraci e-mailem na zadanou e-mailovou 

adresu. Odesláním registračního formuláře je registrace dokončena. 

Účastník potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl při registraci, jsou pravdivé a správné. 

Nárok na registraci neexistuje. Každý uživatel je zodpovědný za všechny činnosti, které 

probíhají pod jeho heslem. V případě zneužití hesla třetí stranou je třeba o tom neprodleně 

informovat provozovatele prostřednictvím e-mailu. 

Jméno hráče se zobrazí v seznamu hráčů, a je tak veřejně viditelné. Kromě toho mohou 

účastníci zveřejnit volitelné informace o profilu hráčů. 

 

3. Výhry a stanovení výherců 

1.místo: Dílenský vozík GARANT GridLine 

2.místo: Sada nářadí, 59dílná 

3.místo: Sada nářadí, 20dílná 

4.+5.místo: Vrtací kladivo Bosch  

6.místo: Sada kombinovaných klíčů Joker 11dílná 

7.-9.místo: Leatherman Wingman 

10.+11.místo: Šroubovák GARANT sortiment, 14dílný 

12.+13.místo: Sedací vak Blakläder 

14.+15.místo: Helly Hansen Duffle Bag 
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Body jednotlivých účastníků budou na konci účastnického období sečteny a uvedeny v 

žebříčku. V sestupném pořadí podle nejvyššího počtu bodů budou udělena místa 1 až 15. V 

případě vyrovnaného skóre bude konečné pořadí určeno náhodným losem. Rozhodující jsou 

údaje zjištěné společností Hoffmann SE. 

 

4. Zaslání výhry 

Výherci budou informováni e-mailem a požádáni o sdělení adresy pro zaslání výhry. Pokud 

výherci neodpoví do 14 dnů od odeslání e-mailu, ztrácejí nárok na výhru. Výhra bude 

zaslána poštou společností Hoffmann SE nejpozději do 40 dnů od oznámení výherců, a to 

výhradně na doručovací adresy ve zúčastněných zemích. Výměna, platba v hotovosti nebo 

předání na třetí osoby jsou vyloučeny. 

 

5. Povinnosti účastníka 

Účastník se zavazuje dodržovat etická a obecně uznávaná pravidla interakce na internetu a 

naši netiketu. 

  

Při sázkové hře je žádoucí otevřené, uctivé a slušné chování mezi hráči. Urážky, nadávky, 

pomluvy a výhrůžky vůči ostatním účastníkům, technické podpoře nebo třetím osobám jsou 

přísně zakázány. Při registraci nezapomeňte zvolit neutrální jméno hráče. Rasistická, 

hanlivá, urážlivá, sexistická, násilná a autorskými právy chráněná uživatelská jména lze 

zablokovat nebo smazat bez komentáře.  

 

Platí obecná pravidla hry, která najdete na webu: kick4tools.hoffmann-group.com v sekci 

„Pravidla“. Všichni účastníci výslovně přijímají pravidla při registraci a použití. O závažných 

změnách pravidel budou účastníci informováni na webových stránkách nebo e-mailem. 

  

Sázková hra nesmí být zneužívána, zejména 

  

- nesmí být přenášeny nebo zveřejňovány žádné informace s nezákonným nebo nemorálním 

obsahem a nesmí se na takové informace odkazovat. Jedná se především o informace, 

které ve smyslu §§ 130, 130a a 131 německého trestního zákoníku (StGB) nabádají k 

páchání trestných činů nebo oslavují či zlehčují násilí, jsou sexuálně urážlivé, pornografické 

ve smyslu § 184 německého trestního zákoníku (StGB), mohou vážně ohrozit mravnost dětí 

nebo mládeže nebo poškodit jejich blaho nebo by mohly poškodit pověst skupiny Hoffmann. 

Je třeba dodržovat ustanovení mezistátní smlouvy o soukromoprávní ochraně nezletilých a 

zákona o ochraně nezletilých. 

  

- je třeba dodržovat národní a mezinárodní autorská práva a práva k ochranným známkám, 

patentová práva, práva k názvu a označení, jakož i další průmyslová autorská práva a 

osobní práva třetích stran. V případě opakovaného nebo závažného porušení povinností je 

společnost Hoffmann SE oprávněna trvale vyloučit účastníka z účasti na sázkové hře. 

  

Účastník je odpovědný za veškerý obsah jako jsou obrázky nebo texty, šířený 

prostřednictvím svého přístupového kódu. Společnost Hoffmann SE tento obsah zpravidla 

nesleduje ani nekontroluje. 

  

V rámci sázkové hry je účastník povinen odškodnit společnost Hoffmann SE za všechny 

nároky třetích stran, které vzniknou na základě nezákonného použití poskytnutých informací, 

služeb a údajů nebo s jejím souhlasem, nebo které vyplynou zejména v souvislosti s 
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ochranou údajů, autorskými právy nebo jinými právními spory souvisejícími s užíváním 

sázkové hry. Pokud účastník rozpozná nebo musí rozpoznat, že takové porušení hrozí, musí 

o tom neprodleně informovat společnost Hoffmann SE. 

 

6. Ručení 

Společnost Hoffmann SE nepřebírá žádné ručení za to, že informace a údaje uvedené v 

sázkové hře - zejména obsah hry, tipy, vypočtené body, umístění na žebříčku nebo výhry - 

jsou v každém případě úplné, správné a aktuální. To platí i pro obsah všech ostatních 

internetových stránek, které přímo nebo nepřímo odkazují na tyto webové stránky. 

Společnost Hoffmann SE neodpovídá za obsah těchto stránek. Společnost Hoffmann SE v 

žádném případě neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku ztráty užití nebo dat v 

souvislosti s používáním dokumentů nebo informací nebo poskytováním služeb dostupných 

na těchto webových stránkách. 

Společnost Hoffmann SE odpovídá bez omezení podle zákonných ustanovení za škody na 

životě a zdraví způsobené nedbalostí nebo úmyslným porušením povinností, jakož i za 

škody, na které se vztahuje ručení podle německého zákona o odpovědnosti za škodu 

způsobenou vadou výrobku. Totéž platí pro úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení smlouvy, 

porušení záruky, podvody a úmyslné oklamání. Jakákoli další ručení za škody vzniklé přímo 

nebo nepřímo v souvislosti s používáním těchto webových stránek jsou vyloučena. 

Záruku přístupnosti obsahu a nabídek webových stránek nelze ani zaručit, ani požadovat. 

To platí i pro škody vzniklé v důsledku neoprávněného nebo nesprávného použití přihlášení 

uživatele chráněného heslem. Za chyby v nabídce nepřebíráme žádné ručení. Neexistuje 

žádný nárok na opravu chyb, ztrátu dat nebo opravu výsledků, bodů, tipů, pořadí nebo 

jiného obsahu. 

 

7. Závěrečná ustanovení 

Podmínky účasti se řídí hmotným právem Spolkové republiky Německo s vyloučením 

Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.  

Společnost Hoffmann SE si výslovně vyhrazuje právo ukončit výherní soutěž bez 

předchozího upozornění a bez udání důvodů nebo je změnit s ohledem na jejich podobu 

nebo zvláštní podmínky.  

Pokud je jedno nebo více ustanovení této Dohody zcela nebo částečně neúčinné nebo 

neplatné nebo se jím v budoucnu stane, nebo pokud tato dohoda obsahuje mezeru, zůstává 

účinnost ostatních ustanovení této dohody touto skutečností nedotčena 

 

Účastí v soutěži účastník výslovně přijímá tyto podmínky účasti. 

 

 

 

Podmínky účasti společnosti NewClicks UG 

(omezený přístup) & Co. KG 
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Provozovatel (Hoffmann SE) této sázkové hry odpovídá za veškerý obsah, který zahrnuje 

jednotlivé podmínky účasti a výhry. Vývojář a distributor této hry - NewClicks UG [omezený 

přístup] & Co. KG - neodpovídá za obsah sázkové hry. 

  

Chcete-li se soutěže zúčastnit, musíte se zaregistrovat. Vaše registrační údaje podléhají 

pravidlům ochrany osobních údajů provozovatele. Z bezpečnostních důvodů je váš 

registrační účet chráněn heslem. Ujistěte se, že heslo k vašemu uživatelskému účtu není 

přístupné třetím stranám! Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli akce třetích 

stran, které byly provedeny pomocí hesla nebo uživatelského účtu. 

  

Osobní údaje účastníka budou elektronicky zpracovávány pro účely soutěže a uchovávány 

až do odvolání souhlasu. Registrací do této soutěže účastník souhlasí s tím, aby 

provozovatel v případě potřeby zveřejnil jeho jméno. 

  

Provozovatel shromažďuje osobní údaje při vytváření uživatelského účtu. Všechny 

dobrovolně poskytnuté informace budou uloženy až do odvolání souhlasu. V případě 

zneužití údajů provozovatelem není možné činit distributora - NewClicks UG [omezený 

přístup] & Co. KG - nebo poskytovatele licence zodpovědným za tuto hru. Reklamace jsou 

určeny výhradně provozovateli této hry. V případě porušení není možné činit zodpovědným 

vývojáře resp. distributora této hry - NewClicks UG [omezený přístup] & Co. KG. Reklamace 

jsou určeny výhradně provozovateli této hry. 

  

Právní proces je vyloučen. 
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Upozornění k ochraně osobních údajů pro sázkovou hru ME ve fotbale 
 
Prohlášení o ochraně údajů pro sázkovou hru v rámci ME ve fotbale jako doplněk k obecnému prohlášení o ochraně 
údajů společnosti Hoffmann SE na adrese: https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/company/datenschutz. 
 
Dále vás informujeme o tom, jaká data zpracováváme, pokud se účastníte naší soutěže na kick4tools.hoffmann-
group.com a jaká máte práva týkající se vašich osobních údajů. 
 
 

1. Odpovědná a kontaktní osoba 
 
Za zpracování vašich údajů při účasti v soutěži ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (DSGVO) 
odpovídá společnost Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München.  

Zmocněnce pro ochranu osobních dat společnosti Hoffmann SE můžete kontaktovat poštou na výše uvedené adrese, 
k rukám zmocněnce pro ochranu osobních údajů a e-mailem: dataprotection@hoffmann-group.com.  

 

2. Zpracování Vašich osobních údajů 
 

2.1 Vyvolání webové stránky 
V tzv. souborech protokolů serveru uchováváme pouze přístupové údaje, jedná se např. o název požadovaného 
souboru, datum a čas požadavku, přenesené množství dat a žádajícího poskytovatele. Tyto údaje jsou zpracovávány 
na právním základě čl. 6 odst. 1 f) DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá výhradně v zajištění bezproblémového 
provozu webové stránky a zlepšení naší nabídky.  
Další osobní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, pokud je uživatel webových stránek dobrovolně uvede, 
například při zadávání dotazu nebo registraci nebo prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. 
 

2.2 Registrace na platformě sázkové hry ME ve fotbale 
Pro účely registrace do sázkové hry budou při vytváření uživatelského účtu na platformě sázkové hry ME ve fotbale 
zaznamenány následující osobní údaje:  
 

• Základní údaje (příjmení, jméno) 

• Komunikační údaje (e-mailová adresa) 

• Údaje uživatele (jméno hráče) 
 

2.3 Zaslání výher 
Za účelem poskytnutí informací o výhře a zaslání výhry zpracováváme vaše následující osobní údaje: 
 

• e-mailová adresa 

• jméno a příjmení 

• adresa 
 
Právním základem pro zpracování vašich údajů podle bodů 2.2 a 2.3 je v každém případě čl. 6 odst. 1 b) DSGVO, tj. 
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, v tomto případě podmínek účasti.   
 

2.4 Realizace sázkové hry 
Za účelem realizace sázkové hry a stanovení výherců budou zaznamenány a zpracovány vaše uživatelské údaje, 
jako jsou sázkové události a jméno hráče. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 b) DSGVO (podmínky o 
účasti). 
 

2.5 Veřejně dostupné údaje 
Pro účely sestavení pořadí účastníků bude jméno hráče zveřejněno na žebříčku pořadí. Právním základem je čl. 6 
odst. 1 b) DSGVO (podmínky o účasti). 
 
Kromě toho můžete libovolně zveřejnit další osobní údaje svého hráčského profilu za účelem detailnější výměny s 
ostatními účastníky.   
 

https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/company/datenschutz
http://kick4tools.hoffmann-group.com/
http://kick4tools.hoffmann-group.com/
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K volitelným údajům patří m.j.: 
 

• e-mailová adresa 

• jméno a příjmení 

• sázkové události 
 
Další údaje, které můžete zveřejnit, najdete v nastavení svého uživatelského účtu.  
Právním základem pro zpracování těchto údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 a) DSGVO. Svůj souhlas můžete 
kdykoli s platností do budoucna odvolat tak, že odpovídajícím způsobem upravíte nastavení svého uživatelského 
účtu.   

 

2.6 Navázání kontaktu 
Máte možnost nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. V této souvislosti zpracováváme údaje 
výhradně za účelem komunikace s Vámi. Právním základem je čl. 6 odst. 1 b, DSGVO. Údaje, které jsme shromáždili 
pomocí kontaktního formuláře, budou po úplném zpracování vaší žádosti automaticky vymazány, pokud již nebudeme 
vaši žádost potřebovat ke splnění smluvních nebo zákonných povinností. 
 
 

3. Odběr informačního bulletinu  
 
Máte možnost objednat si náš informační bulletin, ve kterém vás pravidelně informujeme o speciálních nabídkách. Pro 
objednání našeho informačního bulletinu používáme tzv. postup „double opt-in“, tzn. zašleme vám informační bulletin 
e-mailem pouze v případě, že v našem notifikačním e-mailu potvrdíte kliknutím na odkaz, že jste vlastníkem uvedené 
e-mailové adresy. Pokud potvrdíte svou e-mailovou adresu, uložíme vaší e-mailovou adresu, čas registrace a IP 
adresu použitou pro registraci, dokud se z odběru informačního bulletinu neodhlásíte. Uložení slouží výhradně k 
zasílání informačního bulletinu a k prokázání vaší registrace.  
Z odběru informačního bulletinu se můžete kdykoli odhlásit. Příslušný odkaz pro odhlášení najdete v každém 
informačním bulletinu. K tomu postačí zaslání zprávy na výše uvedené kontaktní údaje nebo do informačního 
bulletinu (např. e-mailem). Právním základem pro zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 a) DSGVO.  

 
 

4. Další předání vašich osobních údajů 
 
Pokud společnost Hoffmann SE nebo některá ze společností skupiny Hoffmann využívá k poskytování služeb externí 
poskytovatele služeb (poskytovatele hostingu, poskytovatele přepravních služeb atd.) nebo pokud je za zpracování 
odpovědná jiná společnost skupiny Hoffmann, budou mít tyto společnosti přístup k vašim údajům pouze v rozsahu, 
který je v každém případě nezbytný pro plnění jejich příslušných úkolů a funkcí. Externí poskytovatelé služeb byli 
pečlivě vybráni a námi pověřeni.  
 
Pro realizaci sázkové hry využíváme poskytovatele služeb NewClicks UG (omezený přístup) & Co. KG. Spolupráce s 
NewClicks UG & Co. KG probíhá v rámci zpracování objednávky podle čl. 28 DSGVO. To znamená, že poskytovatel 
služeb je smluvně vázán našimi pokyny a disponuje vhodnými technickými a organizačními opatřeními na ochranu 
práv příslušných osob. Další informace o zpracování údajů ze strany společnosti NewClicks UG & Co. KG najdete na 
konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. 

 
Pokud tito poskytovatelé služeb a společnosti skupiny Hoffmann zpracovávají vaše údaje mimo Evropskou unii, může 
dojít k předání vašich údajů do země, která nemá stejné standardy ochrany údajů jako Evropská unie. V takovém 
případě zajišťujeme, aby příslušní příjemci vašich údajů zaručili na základě smlouvy nebo jiným způsobem úroveň 
ochrany osobních údajů odpovídající úrovni ochrany osobních údajů v Evropské unii.  
 
 
 

5. K čemu tyto webové stránky používají soubory cookie?  

Aby byla návštěva našich webových stránek atraktivní a umožňovala použití určitých funkcí, používáme na různých 
stránkách tzv. soubory cookie. V tomto případě se jedná o malé textové soubory, které se ukládají na Vaše koncové 
zařízení. Některé z námi používaných souborů cookie se po ukončení relace prohlížeče, tedy po uzavření prohlížeče, 
opět vymažou (tzv. relační soubory cookie). Ostatní soubory cookie zůstávají na Vašem koncovém zařízení a 
umožňují nám, aby Vás prohlížeč při další návštěvě znovu poznal (trvalé soubory cookie). Prohlížeč si můžete 
nastavit tak, abyste byli o ukládání souborů cookie informováni a o jejich přijetí rozhodovali jednotlivě nebo vyloučili 
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přijetí souborů cookie v určitých případech nebo celkově. V případě odmítnutí souborů cookie může být funkčnost 
našich webových stránek omezena.  

Většinu webových prohlížečů (viz funkce nápovědy v nabídkové liště vašeho prohlížeče) můžete nastavit tak, aby 
nepřijímaly nové soubory cookie, abyste obdrželi zprávu, že byl vložen nový soubor cookie, nebo aby byly všechny 
přijaté soubory cookie vypnuty. U chytrých telefonů, tabletů a dalších mobilních a stacionárních zařízení si potřebná 
nastavení můžete přečíst v příslušných návodech k použití. Doporučujeme však, abyste nechali funkce cookie zcela 
zapnuté, protože pouze pomocí cookie je možné naše webové stránky dále vylepšovat pro vaše potřeby. Naše 
soubory cookie neukládají citlivé údaje, jako jsou hesla nebo podobně. Nezpůsobují žádné poškození vašeho 
koncového zařízení a neobsahují žádné viry.  

Soubory cookie, které jsou nezbytné k realizaci elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které jste 
si vyžádali (např. nastavení jazyka), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 f) DSGVO. Provozovatel webových stránek 
má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování 
svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. cookie pro analýzu vašeho chování při „surfování“), 
jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeny samostatně.  

 

6. Jaké statistické a marketingové soubory cookie se používají? 

Pokud jste souhlasili s vytvořením statistiky (analýza) a s použitím osobních (marketingových) souborů cookie, pak 
probíhá shromažďování, ukládání a vyhodnocování níže uvedených souborů cookie na základě čl. 6 odst. 1 a) 
DSGVO.  

6.1. Soubory písem Google Fonts 
Na našich webových stránkách používáme externí písma Google Fonts. Jedná se o službu společnosti Google LLC, 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. 
Aby bylo možné na našich webových stránkách zobrazit určitá písma, je při přístupu na naše webové stránky 
navázáno spojení se serverem Google v USA. 
Prostřednictvím spojení se společností Google při vyvolání našich webových stránek může společnost Google určit, 
ze které webové stránky byl váš požadavek odeslán a na kterou IP adresu má být zobrazení písma přeneseno. 
Společnost Google nabízí na adresách 
https://adssettings.google.com/authenticated 
https://policies.google.com/privacy 
další informace, zejména o možnostech zákazu používání údajů. 
 

6.2. AddThis 
Na našich webových stránkách používáme pluginy služby AddThis, kterou provozuje společnost AddThis, LLC, 1595 
Spring Hill Rd, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA („AddThis“). Služba AddThis poskytuje platformu a nástroje pro 
tvorbu a návrh webových stránek (www.addthis.com), které jsou navržené tak, aby návštěvníkům webových stránek 
usnadnily sdílení aktuální stránky s ostatními uživateli internetu prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí. Pluginy 
poznáte podle tlačítek „Tweet“, „E-mail“, „LinkedIn“ a „g+1“ zapojených do některých částí našich webových stránek. 
AddThis také poskytuje nástroje pro provozovatele webových stránek, které jim pomáhají analyzovat a zlepšovat 
používání vlastních webových stránek nebo umožňují přímé oslovení uživatele. AddThis přitom používá také soubory 
cookie a webové signály (malé grafické prvky, „sledovací pixely“, které umožňují zaznamenávání a analýzu souborů 
protokolu). Při použití pluginu AddThis naváže váš internetový prohlížeč přímé spojení se servery AddThis a případně 
s vybranou sociální sítí. Údaje vygenerované při tomto procesu (například čas použití nebo jazyk prohlížeče) jsou 
přenášeny do AddThis a tam zpracovány. Pokud odešlete obsah z našich webových stránek na sociální sítě, může 
být vytvořeno spojení mezi vaší návštěvou webových stránek a vaším uživatelským profilem na příslušné sociální síti. 
Další informace o zpracování a ochraně údajů společností AddThis naleznete na stránce 
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. 
Příslušné údaje nezpracováváme ani je nepředáváme třetím stranám. Vyhodnocování a ukládání dat společností 
AddThis můžete také kdykoli s platností do budoucna odvolat pomocí nastavení tzv. opt-out-cookie. Navštivte za tímto 
účelem http://www.addthis.com/privacy/opt-out. 
 
 

https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
http://www.addthis.com/privacy/opt-out
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7. Kdy budou vaše údaje vymazány? 
Všechny údaje související s uživatelem budou vymazány 30 dní po ukončení soutěže, s výjimkou údajů výherců. 
Údaje výherců budou po úplném zpracování smlouvy zablokovány pro další použití a vymazány po uplynutí lhůt pro 
uchovávání údajů podle daňového a obchodního práva, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich 
údajů nebo pokud si nevyhrazujeme právo použít údaje mimo rámec, který je povolen zákonem a o kterém jsou 
informace uvedeny v tomto prohlášení o ochraně údajů.  
 
Váš uživatelský účet je možné kdykoli smazat. K tomu postačí neformální zpráva, např. e-mailem na výše popsaný 
kontakt. 
 
 

8. Jaká máte práva na ochranu osobních údajů? 
Vůči společnosti Hoffmann SE máte právo na informace (článek 15 DSGVO), na opravu (článek 16 DSGVO), na 
vymazání (článek 17 DSGVO), na omezení zpracování (článek 18 DSGVO) a na přenositelnost údajů (článek 20 
DSGVO) za příslušných právních podmínek. Máte také právo odvolat se u dozorového úřadu pro ochranu osobních 
údajů (čl. 77 DSGVO).  

Pokud jste společnosti Hoffmann SE udělili souhlas, můžete tento kdykoli s platností do budoucna zrušit 
zasláním e-mailu, faxu nebo dopisu na výše uvedené kontaktní údaje. 

Pokud společnost Hoffmann SE zpracovává vaše údaje na základě zhodnocení zájmů, můžete proti 
zpracování vznést námitku. Pokud vznesete námitku, nebudou vaše údaje dále zpracovávány, pokud 
společnost Hoffmann SE neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi 
zájmy, právy a svobodou, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních 
nároků.  
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