SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV ZA ÚČELOM SÚŤAŽE

1.

Účasťou v súťaži nazvanej “KÚPTE 4 ks KUNÍN SMOTANY v ľubovoľnej kombinácii druhov

a VYHRAJTE” (ďalej len „súťaž”), ktorá prebieha v termíne od od 1.6. do 30.6. 2022 v súlade s
pravidlami súťaže uverejnenými na www.kunin-sutaz.sk, prejavuje každý účastník súhlas s týmito
pravidlami súťaže a zároveň udeľuje Zadávateľovi súťaže (Lactalis CZ, s.r.o., so sídlom Líbalova
2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 271 32 471), ako správcovi osobných údajov, v súlade s
Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679, Všeobecné nariadenie o ochrane osobných
údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom vyhodnotenia
Súťaže.
V prípade výhry udeľuje výherca spoločne s odoslaním svojich osobných údajov pre účely čerpania
výhry organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno,
priezvisko, doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. Osobné údaje výhercov budú
spoločnosťou Lactalis CZ uchovávané ako súčasť účtovných dokladov v súlade s príslušnými právnymi
predpismi, t. j. na obdobie 10 rokov od poskytnutia výhry.
V prípade výhry, ktorej hodnota presahnuje 350 EUR, naviac udeľuje Súťažiaci súhlas so spracovaním
svojich osobných údajov v rozsahu dátum narodenia a adresa trvalého bydliska, za účelom
odvedenia zrážkovej dane z výhry.
Pokiaľ je súhlas odvolaný, prípadne po vysporiadaní Súťaže, bude spracovávaný len obmedzený rozsah
údajov po obmedzenú dobu troch rokov pre účely ochrany práv správcu osobných údajov (z dôvodu
prípadnej kontroly zo strany orgánu dozoru, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhaniu pohľadávok),
dlhšie iba pokiaľ to ukladá zvláštny právny predpis.
Súťažiaci zároveň berie na vedomie, že tieto osobné údaje sú v rozsahu a pre účely vyššie uvedené
spracovávané i prostredníctvom ďalších spracovateľov – Technického prevádzkovateľa (Nilia
Production, s.r.o., Pujmanové 888/13, 140 00 Praha 4, IČO: 07036302) a Organizátora (Restpoint, s.r.o,
Prosecká 430/36, 190 00 Praha 9, IČO 27071561). Údaje poskytnuté Súťažiacim môžu okrem správcu
– Zadávateľa Súťaže a vyššie uvedených spracovateľov ďalej spracovávať ako spracovatelia
marketingovej spoločnosti poverenej Organizátorom, a to spôsobom obvyklým pre zaisťovanie Súťaží,
doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb elektronických komunikácií a účtovní, daňoví a
právni poradcovia.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci je povinný poskytnúť osobné údaje presné a
pravdivé a ich prípadnú zmenu oznámiť bez zbytočného odkladu Organizátorovi.
Súťažiaci, ako subjekt osobných údajov, má predovšetkým nasledujúce práva:
•
právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého od správcu môže získať informácie,
či sú jeho osobné údaje spracovávané, za akým účelom, aký je rozsah údajov, ktoré sú
spracovávané, a komu boli tieto údaje prípadne sprístupnené,
•
právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných
údajov,
•
právo na vymazanie/likvidáciu údajov v prípade, že zanikne účel spracovávania, alebo
ak sú osobné údaje spracovávané nezákonne, a právo byť zabudnutý,
•
právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, alebo blokovanie nesprávnych
osobných údajov,

•
právo na prenositeľnosť údajov, podľa ktorého môže získať osobné údaje, ktorého sa
ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného
správcu osobných údajov,
•
právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, prípadne proti
profilovaniu,
•
právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, a to v prípade podozrenia z porušenia platných
právnych predpisov o ochranie osobných údajov.
Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je účinné momentom doručenia Organizátorovi,
prípadne priamo Zadávateľovi, a má za následok vylúčenie zo Súťaže a stratu nároku na výhru, pokiaľ
sa tak stane pred jej predaním.
Súťažiaci potvrďuje, že poskytol svoje vlastné údaje, a ďalej, že spĺňa podmienky účasti v Súťaži
stanovené týmito pravidlami Súťaže. Prípadné porušenie pravidiel Súťaže môže mať za následok
vylúčenie Súťažiaceho zo Súťaže.
Súťažiaci berie na vedomie, že spracovanie osobných údajov je transparentné. Spôsob spracovania je
manuálny a automatický.
Súťažiaci môže kedykoľvek súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať elektrolnicky na emailovej adrese kunin-soutez-smetany@seznam.cz alebo doručením písomného odvolania na
adresu sídla Zadávateľa uvedenú v bode 1.1 týchto pravidiel; na uvedených kontaktoch je taktiež
možnosť uplatniť ostatné práva Súťažiaceho. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže
Súťažiaci obrátiť na Zadávateľa alebo Organizátora elektornicky na e-mailovej adrese kunin-soutezsmetany@seznam.cz alebo v sídle Zadávateľa. Na tomto e-maile/adrese môže Súťažiaci podať
námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky.
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,
ku ktorému môže Súťažiaci podať sťažnosť. Zadávateľ si cení súkromie každého jednotlivca a
rešpektuje ho.
V Prahe dňa 1. 6. 2022

