SÚHLAS
(podľa § 11 Zákona o ochrane osobných údajov, § 62 Zákona o elektronických komunikáciách a
§ 12 Občianskeho zákonníka)
Účasťou v súťaži „Zbaľ sa a vypadni na 3 týždne do Ázie“ (ďalej len „súťaž“) súťažiaci ako dotknutá
osoba v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) udeľuje organizátorovi súťaže
ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov (meno, priezvisko, adresa
trvalého pobytu, e-mail, dátum narodenia) poskytnutých na základe týchto pravidiel súťaže, vrátane
telefónneho čísla a e-mail adresy (ďalej len „osobné údaje“), a to na účel realizácie súťaže, jej
vyhodnotenia a komunikácie a na informovanieo ďalších aktivitách organizátora a podľa § 62 zákona
č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov na marketingové
účely, najmä na zasielanie informácii o produktoch a službách organizátora a tretích osôb
prostredníctvom pošty alebo elektronických komunikačných prostriedkov (napr. tel., fax, SMS, MMS,
e-mail), t.j. na účely priameho marketingu (ďalej len ako „priamy marketing“).
V prípade, že SMS správa súťažiaceho obsahuje aj také osobné údaje, ktoré nemajú byť podľa
organizátora súťaže predmetom zberu, zaslaním SMS správy udeľuje súťažiaci súhlas aj na
spracovanie týchto osobných údajov. Uvedené sa nevzťahuje na osobné údaje osobitnej kategórie
v zmysle § 13 zákona o ochrane osobných údajov.
Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené zákonom
o ochrane osobných údajov, napr. má právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu
nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov a na
likvidáciu osobných údajov.
V súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 11
zákona o ochrane osobných údajov súťažiaci dáva organizátorovi súťaže súhlas na vyhotovenie
obrazových snímok, fotografií, obrazových a zvukových záznamov, týkajúcich sa jeho osoby alebo
jeho prejavov osobnej povahy (ďalej len ako „prejavy osobnej povahy“) vyhotovené v súvislosti so
súťažou a na ich použitie, spracovanie a zverejnenie na webových stránkach organizátora súťaže,
v propagačných materiáloch organizátora a v budove organizátora, a to na reklamno-marketingové
účely a na účely súťaže.
Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, a že súhlas na ich
spracúvanie môže kedykoľvek odvolať, písomne doporučeným listom adresovaným organizátorovi
súťaže. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pred ukončením súťaže, má za následok
vyradenie účastníka zo súťaže. Za rovnakých podmienok môže súťažiaci odvolať súhlas s priamym
marketingom a s použitím jeho prejavov osobnej povahy.
Súhlas so spracovaním osobných údajov, priamym marketingom a s vyhotovením a použitím prejavov
osobnej povahy sa udeľuje bezodplatne.
Spracúvané osobné údaje a prejavy osobnej povahy je možné zverejniť v hromadných informačných
prostriedkoch alebo propagačných materiáloch organizátora súťaže.
Súhlas podľa tohto článku sa rovnako vzťahuje aj na tretiu osobu – sprostredkovateľa – A SMS, s.r.o.
so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, zapísaná v OR OS v Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo
25950/B, prostredníctvom, ktorého bude organizátor súťaže zabezpečovať zber a spracovanie
osobných údajov.

