
Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom súťaže 

 

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. Vyššie uvedené osobné údaje účastníka súťaže je nutné spracovať s cieľom zaradiť účastníka do 
súťaže a jeho kontaktovanie v súvislosti s prípadným odovzdaním výhry. 

 3. Účastník súhlasí s tým, že v prípade výhry budú jeho osobné údaje v rozsahu krstné meno a 
začiatočné písmeno priezviska, zverejnené na webových stránkach organizátora. 

 4. Tieto osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania súťaže a ďalej maximálne 6 mesiacov od jej 
ukončenia. 

 5. Tento súhlas je dobrovoľný, bez jeho udelenia však nie je možné zaradiť účastníka do súťaže pre 
nepřistoupení na podmienky súťaže a nemožnosť spracovať súťažný príspevok bez použitia osobných 
údajov. 

 6. Spracovanie osobných údajov je vykonávané usporiadateľom súťaže (spoločností INTERSNACK, a.s.) 
a ďalej nasledujúcimi spracovateľi: 

 a) organizátorom súťaže, tj. spoločnosťou AIRBUZZ s.r.o. s registrovaných sídlom Jažlovická 1320/28, 
149 00 Praha 4 - Chodov, Česká republika, IČO: 24260541, zapísaná v obchodnom registri Mestského 
súdu v Prahe, oddiel C, spisová značka 197631; 

 b) spoločnosťou Nili Production, s.r.o., s registrovaným sídlom Pujmanové 888/13, Podolí, 140 00 
Praha 4, IČO: 07036302, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, spisová 
značka 293093.  

Spracovanie osobných údajov môže byť vykonávané prípadne ďalšími poskytovateľmi 
spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však usporiadateľ v súčasnosti pre tieto účely 
nevyužíva. 

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

a) Ako dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných 
udajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných udajov a právo na prenosnosť osobných udajov, 
Má právo vzniesť namietky proti spracúvaniu osobných udajov, vrátane profilovaní.  



b) Pre odvolanie súhlasu či iné uplatnenie svojich práv, podanie sťažnosti alebo v pripade akejkoľvek 
požiadavky sa súťažiaci môže obrátiť na prevádzkovateľa na info@intersnack.cz. 

  

V Trenčíne 29. 1. 2020 


