INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
na marketingové účely
Usporiadateľ a organizátor súťaže
Up Slovensko, s. r. o., so sídlom Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31 396 674, zapísaný
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 9085/B („Usporiadateľ“).
Usporiadateľ je prevádzkovateľom v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov.
Názov súťaže
Vyhraj priepustku na slobodu
Miesto a doba konania Súťaže
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky, v období od 15.02. 2021 00:00:00 hod. do 30.06. 2021
23:59:59 hod.
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov, doba spracúvania
Usporiadateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe ich súhlasu so spracúvaním osobných
údajov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
Dotknutá osoba zaškrtnutím príslušného políčka v rámci registračného formulára na webovej stránke
Súťaže dobrovoľne udelí svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu
poskytnutých osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa) a s ich zaradením do databázy
Usporiadateľa, na účely zasielania správ, ktoré by mohli byť pre dotknutú osobu zaujímavé v súvislosti
s využívaním produktov prevádzkovateľa, vrátane správ o činnosti prevádzkovateľa, zasielania
informácií o ponuke produktov a služieb prevádzkovateľa, zľavových akciách a výhodných ponukách
prevádzkovateľa. Dotknutá osoba udeľuje svoj súhlas na dobu trvania právneho vzťahu
s prevádzkovateľom a 2 roky po jeho skončení.
Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na
marketingové účely nie je podmienkou účasti v súťaži.
Usporiadateľ môže spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel zmluvne poveriť technického
správcu alebo iného sprostredkovateľa.
Právo odvolať súhlas
Dotknutá osoba môže súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov kedykoľvek odvolať, pričom, že
odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Ďalšie práva dotknutej osoby
Právo na prístup k osobným údajom
Na základe žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej nižšie Usporiadateľ poskytne dotknutej
osobe kópiu osobných údajov, ktoré o nej spracúva, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiada o iný
spôsob poskytnutia osobných údajov.
Právo na opravu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby Usporiadateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov má tiež právo na doplnenie
neúplných osobných údajov.
Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
Dotknutá osoba má právo, aby Usporiadateľ bez zbytočného odkladu vymazal jej osobné údaje v
prípade, ak:
a.

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b.
c.
d.

odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre
spracúvanie;
sa osobné údaje spracúvali nezákonne;
aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo, aby Usporiadateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov v prípade, ak:
a.
b.
c.

napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť
osobných údajov;
spracúvanie je protizákonné a bude namietať proti vymazaniu osobných údajov a žiadať namiesto
toho obmedzenie ich použitia;
Usporiadateľ už nepotrebuje jej osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujem ich dotknutá
osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré Usporiadateľovi poskytla v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme jej v tom Usporiadateľ bránil.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
V prípade, ak sa dotknutá osoba bude domnievať, že došlo k porušeniu jej práv pri spracúvaní osobných
údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov,
má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie
konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.
Všetky práva súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba uplatniť kontaktovaním
Usporiadateľa, a to emailom na gdpr@up-slovensko.sk alebo písomne na adrese sídla Usporiadateľa,
a tiež zákonom ustanoveným postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 3231 3214, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/.

