SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov)
1. Spracúvanie osobných údajov na účely súťaže
Poskytnutím osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko,
telefonický a mailový kontakt súťažiaci ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje
Organizátorovi ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním
poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje
dotknutej osoby za účelom nadviazania kontaktu s ním, informovania o priebehu
súťaže, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia a zverejnenia mien a názvu obce
výhercov počas 1 roka od ukončenia súťaže.
Dotknutá osoba má právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré
sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba
je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom
prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento
súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou správou zaslanou na adresu zodpovednaosoba@idc.sk
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu organizátora s uvedením textu „GDPR –
odvolanie súhlas“ na obálke
Príjemcom je Provocation bureau, s.r.o. , Trojičné námestie 10, Trnava 917 01, IČO:
46485252, ako technický realizátor súťaže, ktorý bude v súlade s pravidlami súťaže
spracúvať osobné údaje v mene Organizátora, a to za účelom zabezpečenia priebehu
súťaže (zber údajov od súťažiacich, ich spracúvanie, žrebovanie výhercov a pod.).
Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia
platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli
získané. Osobné údaje sa neprofilujú a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.
2. Spracúvanie osobných údajov na reklamné účely
Poskytnutím osobných údajov v rozsahu mailový kontakt súťažiaci ako dotknutá osoba
dobrovoľne udeľuje Organizátorovi ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním
osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby
na marketingové účely (zasielanie informácií o produktových novinkách Organizátora,
o ďalších spotrebiteľských súťažiach, vykonávanie ankiet, podporu predaja a pod.) na
obdobie 2 rokov od ukončenia súťaže.
Dotknutá osoba má právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré
sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba
je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom

prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento
súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou správou zaslanou na adresu zodpovednaosoba@idc.sk
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu organizátora s uvedením textu „GDPR –
odvolanie súhlas“ na obálke
Príjemcom je Media and Digital services, a.s., Einsteinova 21 851 01 Bratislava mestská časť Petržalka, IČO: 48238902 ako spracovávateľ mailových adries
súťažiacich, a to za účelom rozposielania informácií o produktových novinkách
Organizátora - newslettrov a pod.
Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia
platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli
získané. Osobné údaje sa neprofilujú a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.
Čl. IX
Zodpovednosť Organizátora za priebeh súťaže
1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach,
ktoré súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia Súťaže,
zrušenia alebo úpravy jej pravidiel.
2. Organizátor, ani Agentúra nenesie žiadnu zodpovednosť za funkčnosť sietí cez ktoré sú
zasielané správy Organizátorovi za účelom účasti fyzických osôb v spotrebiteľskej
súťaži, pre prípad akýchkoľvek porúch vo funkčnosti sietí a následných porúch
v prenose dát a informácií medzi účastníkmi spotrebiteľskej súťaže a Organizátorom.
3. Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok
na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Súťaž sa riadi
platnými zákonmi Slovenskej republiky, a vymáhanie účasti v Súťaži alebo výhry
súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné preplatiť v hotovosti.
4. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami
podobného typu zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v
prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou stranou tak, aby mohli byť výhercom
odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.
Čl. X
Záverečné ustanovenia
1. Organizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto pravidiel, ktorý môže byť v
skrátenej verzii použitý v propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so
Súťažou. Tieto pravidlá sú v rámci Súťaže považované za jediné úplné a konečné.
2. Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas
s jej pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek
obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na
okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo Súťaže.

3. V prípade ak súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo vyhláseniam,
ktoré počas účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť
Organizátorovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania
vznikla. V prípade získania výhry osobou, ktorá v čase odovzdávania výhry ešte
nedovŕšila vek 18 rokov, bude Organizátor požadovať od zákonných zástupcov tohto
výhercu, aby ho zastupovali pri preberaní výhry, alebo aby dali písomný súhlas s
prevzatím výhry.
4. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, pravidiel súťaže či
akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné,
stanovisko Organizátora.
5. Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže
zverejnené v elektronickej podobe na stránke Organizátora www.sedita.sk a zároveň sú
uložené v písomnej podobe na adrese Organizátora.

V Seredi, dňa 24.6.2020

