
Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania  
obchodných a marketingových oznámení 

 

1. Účasťou v spotrebiteľskej súťaže nazvanej "Kúp, vyhraj a pomáhaj s neziskovou organizáciou 
Mariana Hossu, ktorá prebieha v termíne od 29. januára 2020 08:00 hodín do 3. marca 2020 20:00 
hodín vrátane na území Slovenskej republiky ( ďalej len "súťaž"), prejavuje každý účastník súťaže súhlas 
s pravidlami súťaže a 

 udeľuje usporiadateľovi súťaže, spoločnosti INTERSNACK, a.s., s registrovaným sídlom č.p. 164, 391 18 
Choustník, Česká republika, IČO: 145 04 031, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých 
Budějoviciach, oddiel B, vložka 51,  ako správcovi, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
udajov v platnom znení (ďalej len "zákon") a európského nariadenia (EÚ) 2016/679, Všeobecnej 
NARIADENIE o ochrane osobných udajov (Ďalej ľan "GDPR "),  súhlas so spracovaním nasledujúcich 
osobných údajov: 

 a) meno a priezvisko, b) e-mailová adresa, c) mobilné telefónne číslo, d) adresa bydliska, e) prvky jeho 
fyzickej či iné identity zistiteľné z poskytnutých fotografií, f) informácie o jeho nákupe. 

2. Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska a prejavy osobnej povahy môžu 
byť spracované pre marketingové účely usporiadateľa súťaže (spoločnosti INTERSNACK, a.s.) a ďalej 
pre marketingové účely organizátora súťaže, tj. spoločnosti AIRBUZZ s.r.o., s registrovaných sídlom 
Jažlovická 1320/28, 149 00 Praha 4 - Chodov, Česká republika, IČO: 24260541, (ďalej len 
"Organizátor"); 

Marketingovými účely sa rozumie najmä zasielanie obchodných oznámení online aj offline spôsobom. 
Offline spôsobom sa rozumie zasielanie newsletterov o chystaných či prebiehajúcich akciách a 
informácie o ďalších iných spotrebiteľských súťažiach.  

3. Tieto osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania súťaže a ďalej 2 roky od jej ukončenia. 

4. Tento súhlas je dobrovoľný. 

5. Spracovanie osobných údajov je vykonávané usporiadateľom súťaže (spoločností INTERSNACK, 
a.s.) a ďalej  

a) organizátorom súťaže, tj. spoločnosti AIRBUZZ s.r.o., s registrovaným sídlom Jažlovická 1320/28, 
149 00 Praha 4 - Chodov, Česká republika, IČO: 24260541, (ďalej len "Organizátor");  
b) spoločnosťou Nilia Production, s.r.o, so sídlom Pujmanové 888/13, Podolí, 140 00 Praha 4, IČO: 
07036302, zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, spisová značka 
293093, (ďalej len "Technický správca").  

6. Podľa zákona o ochrane osobných údajov a Všeobecného nariadenia má účastník právo: 

 a) požiadať o informáciu o tom, aké jeho osobné údaje sú správcom spracovávané; 

b) požadovať o vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov;  

c) vyžiadať si prístup k osobným údajom a požadovať ich aktualizáciu alebo opravu;  

d) požadovať vymazanie osobných údajov; 



e) vziať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov akýmkoľvek spôsobom späť, vrátane zaslanie e-
mailu na adresu info@intersnack.cz; späťvzatím súhlasu dôjde k vymazaniu osobných údajov, ak ich 
ďalšie spracovanie nebude podložené iným dôvodom, ako je súhlas účastníka; 

f) uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov k inému správcovi, ak sa spracovanie vykonáva 
automatizovane;  

 

V Trenčíne dňa 29. 1. 2020 

 

 

 

 

 

 


