
  

Informace	o	zpracování	osobních	údajů	v	rámci	soutěže	„XXXL	Jubilejní	soutěž“	pořádané	
společností	XLMX	obchodní	s.r.o.	

	
1.  Činnost	společnosti	XLMX	obchodní	s.r.o.	

Předmětem	podnikání	společnosti	XLMX	obchodní	s.r.o.,	 IČO:	62497286,	se	sídlem	Nárožní	1390/4,	
158	00	Praha	5,	 zapsané	v	obchodním	rejstříku	vedeném	Městským	soudem	v	Praze,	pod	 spisovou	
značkou	C	4586	(dále	jen	„XLMX“)	je	především	prodej	nábytku	a	bytových	doplňků,	jakož	i	zboží	pro	
domácnost	 a	 poskytování	 s	tím	 souvisejících	 služeb.	 Nedílnou	 součástí	 podnikatelské	 činnosti	 je	 i	
marketingová	 činnost	 na	 propagaci	 společnosti	 a	 jejího	 zboží	 a	 zlepšování	 služeb	 zákazníkům	
v	podobě	zasílání	obchodních	sdělení.	V	této	souvislosti	pořádá	XLMX	i	reklamní	soutěže	a	reklamní	
slosování.	
	

2.  Soutěž	„Jubilejní	soutěž	XXXLutz“	
U	 příležitosti	 75letého	 výročí	 existence	 značky	 XXXLutz	 pořádá	 XLMX	 reklamní	 soutěž	 „XXXL	
Jubilejní	 soutěž“	 (dále	 jen	 „reklamní	soutěž“).	Za	účelem	 jejího	pořádání	zpracovává	XLMX	osobní	
údaje	účastníků	soutěže	poskytnuté	v	souvislosti	s	účastí	v	soutěži.	
Zpracování	 osobních	údajů	 v	souvislosti	 s	účastí	 v	reklamní	 soutěži	 je	 nezbytné	pro	 její	 pořádání	 a	
organizaci	 a	 zejména	pro	vylosování	výherců	a	předání	výher.	Bez	poskytnutí	osobních	údajů	není	
možné	naplnit	účel	reklamní	soutěže.	
Soutěž	 je	 určena	 výlučně	 pro	 držitele	 HIT	 KARTY.	 Údaje	 poskytnuté	 v	rámci	 reklamní	 soutěže	 tak	
budou	ověřeny	s	údaji	vedenými	o	Vás	v	souvislosti	s	Vámi	uvedenou	HIT	KARTOU.	
	

3.  Správce	nebo	zpracovatel?	
3.1 XLMX	je	správcem	osobních	údajů.	
3.2 XLMX	jako	správce	osobních	údajů	není	povinen	mít	ustanoveného	pověřence	pro	ochranu	osobních	

údajů.	
3.3 XLMX	nominovala	kontaktní	osobu	pro	dotazy	týkající	se	ochrany	osobních	údajů	a	jejich	zpracování,	

jakož	 i	 dohled	 nad	 zpracováním	 osobních	 údajů	 v	rámci	 XLMX,	 na	 kterou	 je	 možno	 se	 obracet	
s	dotazy	 týkajícími	 se	 ochrany	 a	 zpracování	 osobních	 údajů,	 a	 to	 na	 kontaktní	 emailové	 adrese:	
o6p@xxxlutz.cz.		
	

4.  Co	musíme	splnit,	abychom	mohli	Vaše	údaje	zpracovávat?	
4.1 XLMX	 jako	správce	osobních	údajů	 je	povinen	při	 zpracování	osobních	údajů	dodržovat	povinnosti	

vyplývající	 z	platných	 právních	 předpisů,	 zejména	 z	 Nařízení	 Evropského	 parlamentu	 a	 Rady	 (EU)	
2016/679	o	ochraně	fyzických	osob	v	souvislosti	se	zpracováním	osobních	údajů	a	o	volném	pohybu	
těchto	údajů	(GDPR)	(dále	jen	„platné	právní	předpisy“).	XLMX	pravidelně	kontroluje	soulad	svých	
postupů	s	platnými	právními	předpisy	a	přistupuje	odpovědně	k	plnění	těchto	povinností,	s	důrazem	
na	zachování	soukromí	fyzických	osob	a	ochrany	jejich	údajů.	Nezbytnou	ochranu	přitom	zajišťuje	i	u	
třetích	 spolupracujících	 osob,	 které	 v	souvislosti	 se	 zpracováním	 osobních	 údajů	 vystupují,	 nebo	
mohou	 vystupovat	 jako	 správci	 osobních	 údajů,	 nebo	 jejich	 další	 správci,	 nebo	 jako	 zpracovatelé	
osobních	údajů.		
	

5.  Jaké	o	Vás	zpracováváme	údaje	a	k	jakým	účelům?	
5.1 V	souvislosti	 s	reklamní	 soutěží	 jsou	 zpracovávány	 údaje	 poskytnuté	 na	 účastnické	 kartě	 reklamní	

soutěže	odevzdané	do	určeného	sběrného	boxu	v	souladu	s	jejími	soutěžními	pravidly	nebo	zadané	
v	souladu	s	pravidly	soutěže	při	registraci	do	soutěže	prostřednictvím	online	formuláře	umístěného	
na	 internetových	 stránkách	 provozovaných	 XLMX	 na	 doméně	 www.xxxlutz.cz,	 pokud	 taková	
registrace	je	umožněna,	tedy	číslo	HIT	KARTY,	4místné	číslo	pokladního	dokladu	nebo	6místné	číslo	
kupní	smlouvy	 .	V	souvislosti	se	soutěží	a	pravidly	platnými	pro	HIT	KARTU	budou	dále	u	výherců	
využity	 údaje	 vedené	 o	 výherci	 v	programu	 HIT	 KARTY,	 a	 to	 v	rozsahu	 nezbytném	 pro	 účely	
stanovené	v	dalším	odstavci.	

5.2 Uvedené	 osobní	 údaje	 jsou	 zpracovávány	 za	 účelem	 řádného	 pořádání	 reklamní	 soutěže,	 zejména	
vyhodnocení	 splnění	 podmínek	 účasti	 v	soutěži,	 slosování	 výher,	 kontaktování	 výherců	 a	 předání	
výher.	

5.3 Při	návštěvě	internetových	stránek	provozovaných	XLMX	se	může	stát,	že	budou	ukládány	informace	
ve	 formě	 „cookie“	 na	 počítači	 subjektu	 údajů,	 které	 jej	 automaticky	 rozpoznají	 při	 příští	 návštěvě.	
Cookies	 umožňují	 přizpůsobit	 webové	 stránky	 zájmům	 subjektu	 údajů	 nebo	 uložit	 uživatelské	
jméno,	které	pak	nemusí	být	znovu	pokaždé	zadáváno.	V	případě,	že	subjekt	údajů	nechce,	aby	byl	
jeho	počítač	rozpoznán,	je	nutno	upravit	nastavení	internetového	prohlížeče	takovým	způsobem,	aby	



  

došlo	k	odstranění	cookies	z	pevného	disku	počítače,	cookies	zablokovat	nebo	nastavit	upozornění	
před	 uložením	 cookie.	 Ohledně	 podmínek	 zpracování	 osobních	 údajů	 na	 našich	 internetových	
stránkách	 odkazujeme	 na	 Informaci	 o	 zpracování	 osobních	 údajů	 zákazníků	 společnosti	 XLMX	
obchodní	s.r.o.	umístěnou	na	adrese	https://pr.xxxlutz.cz/ochrana-osobnich-udaju/.	
	

6.  Jak	Vaše	údaje	získáváme?	
6.1 Veškeré	 údaje	 získáváme	 od	 Vás,	 a	 to	 prostřednictvím	 účastnické	 karty	 vhozené	 do	 označeného	

sběrného	boxu	určeného	pro	účely	reklamní	soutěže,	nebo	jejich	vyplněním	při	registraci	do	soutěže	
prostřednictvím	online	 formuláře	umístěného	na	 internetových	stránkách	provozovaných	XLMX	na	
doméně	www.xxxlutz.cz	a	dále	z	Vaší	držby	HIT	KARTY,	v	jejíž	souvislosti	je	soutěž	pořádána.	
	

7.  Jaký	je	právní	základ	zpracování	osobních	údajů?	
7.1 Právním	 základem	 zpracování	 osobních	 údajů	 v	souvislosti	 s	 reklamní	 soutěží	 je	 plnění	 smluvních	

povinností,	plnění	zákonných	povinností	a	oprávněný	zájem	správce.	
7.2 Oprávněným	zájmem	správce	 je	 zkvalitňování	 služeb	zákazníkům,	 jakož	 i	nutná	podpora	mateřské	

společnosti	v	rámci	marketingových	aktivit	a	IT	servis.	
	

8.  S	kým	sdílíme	Vaše	údaje	nebo	komu	je	předáváme?	
8.1 Všechny	osobní	údaje	zpracovává	XLMX	jako	správce.	
8.2 Omezeně	můžeme	sdílet	zpracovávané	osobní	údaje	se	zpracovateli,	kteří	pro	nás	zajišťují	organizaci	

reklamní	soutěže.	
8.3 IT	 služby	 související	 se	 zpracováním	 údajů	 zajišťujeme	 vlastními	 silami	 –	 za	 využití	 našich	

zaměstnanců,	 za	 účelem	maximální	 ochrany	 dat	 a	 Vašeho	 soukromí.	 K	 osobním	 údajům	může	mít	
přístup	 IT	 oddělení	 koncernu	 XXXLutz	 (včetně	 externích	 zpracovatelů)	 s	 tím,	 že	 osobní	 údaje	 jsou	
zpracovávány	 na	 území	 EU,	 za	 účelem	 zálohování	 a	 archivace	 dat,	 a	 zajištění	 funkčnosti	 a	 inovací	
systému	IT	využívaného	v	koncernu.	

	
9.  Proč	zpracováváme	Vaše	osobní	údaje	a	jak	dlouho	je	uchováváme?	
9.1 Osobní	 údaje	 uchováváme	 po	 dobu	 trvání	 reklamní	 soutěže.	 Následně	 budou	 archivovány	 po	

zákonem	stanovenou	promlčecí	dobu	k	uplatnění	práv	vyplývajících	z	reklamní	soutěže	a	pro	účely	
plnění	povinností	vůči	veřejným	orgánům,	popř.	po	archivační	dobu	stanovenou	právními	předpisy.	
V	případě	výherců	pak	dále	po	dobu	vymezenou	příslušnými	právními	předpisy	pro	stanovení	daně	
z	příjmů.	

	
10.  Jaká	jsou	práva	fyzických	osob	při	zpracování	jejich	osobních	údajů?	
10.1 Fyzická	 osoba,	 která	 je	 subjektem	 údajů,	 které	 zpracováváme,	 má	 právo	 na	 přístup	 k	 osobním	

údajům,	které	o	ní	XLMX	zpracovává,	na	jejich	opravu	nebo	výmaz.	
10.2 Fyzická	osoba	má	dále	právo:	

a) vznést	 námitku	 proti	 zpracování	 a	 právo	 na	 přenositelnost	 údajů	 v	 rozsahu	 stanoveném	
platnými	právními	předpisy,	případně	požádat	o	opravu	osobních	údajů;	

b) právo	na	omezené	zpracování	osobních	údajů;	
c) právo	na	přenositelnost	údajů	v	rozsahu	stanoveném	platnými	právními	předpisy;	
d) podat	 stížnost	 u	 Úřadu	 pro	 ochranu	 osobních	 údajů	 –	 bližší	 informace	 na	www.uoou.cz	 –	 pro	

případ,	že	by	její	práva	vyplývající	z	platných	právních	předpisů	byla	porušena.	
10.3 V	případě	 jakýchkoliv	dotazů	či	požadavku	na	vysvětlení	 týkajícího	se	ochrany	osobních	údajů	nás	

kontaktujte	na	e-mailu	o6p@xxxlutz.cz.		
	
11.  Předávání	osobních	údajů	mimo	Evropskou	unii	

Osobní	údaje	nejsou	předávány	třetím	osobám	se	sídlem	mimo	Evropskou	unii.	
	
	
	
XLMX	obchodní	s.r.o.	


