Spracovanie osobných údajov
Účasťou v tejto akcii účastník udeľuje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účely organizácie
akcie podľa týchto pravidiel, tj. s ich zodpovedajúcim spracovaním zo strany usporiadateľa, ktorý je
prevádzkovateľom, a to v rozsahu špecifikovanom v čl. 3 ods. III. týchto pravidiel.
Osobné údaje budú použité na účely usporiadania tejto akcie vrátane zaradenia do databázy účastníkov tejto akcie,
organizáciu akcie, vyhodnotenie splnenia podmienok pre účasť v akcii, a zaslanie Výrobku/Výhry.
Právnym základom spracovania je súhlas. Ak je súhlas odvolaný, bude spracovávaný iba obmedzený rozsah údajov
po obmedzenú dobu troch rokov na účely ochrany práv prevádzkovateľa (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany
orgánu dohľadu, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhanie pohľadávok) z titulu oprávneného záujmu
usporiadateľa.
Osobné údaje účastníkov môžu byť bez súhlasu účastníkov spracúvané na účely oprávnených záujmov
usporiadateľa tejto akcie, najmä za účelom prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a pri prípadnej obrane v
sporoch v súvislosti s organizáciou tejto akcie alebo v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s
usporiadaním tejto akcie.
Poskytnutie osobných údajov pre účely organizovania tejto akcie je dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou
pre získanie Výrobku/Výhry v tejto akcii, pretože pre zaslanie Výrobku/Výhry je nevyhnutné, aby účastníci súhlasili s
poskytnutím ich osobných údajov v požadovanom rozsahu. Ak účastník nesúhlasí s poskytnutím a / alebo so
spracovaním poskytnutých osobných údajov, resp. súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov odvolá a
prípadne požaduje ich výmaz, bude mať uvedené za následok ukončenie účasti účastníka v akcii, vrátane straty
nároku na Výrobok/Výhru. Nesúhlas so spracovaním osobných údajov alebo odvolanie súhlasu je možné oznámiť
nasledovným spôsobom: e-mailom na adresu hero@hero.cz. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na spracovanie
osobných údajov na základe iných právnych titulov, najmä na účely oprávnených záujmov usporiadateľa
a organizátora tejto akcie, ako aj ostatných účastníkov, najmä na účely prípadného vymáhania práv a právnych
nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto akcie alebo v konaniach vedených
verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto akcie.
Doba spracovania je doba trvania akcie a následne do odoslania všetkých Výrobkov/Výhier. Dlhšiu dobu môže
usporiadateľ spracovávať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovávanie odôvodnené zákonom alebo
oprávneným záujmom usporiadateľa, organizátora alebo ostatných účastníkov, najmä na účely prípadného
vymáhania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto akcie alebo v
konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto akcie.
Prevádzkovateľom údajov poskytnutých účastníkmi je usporiadateľ tejto akcie. Údaje poskytnuté účastníkmi môžu
okrem usporiadateľa spracovávať ako sprostredkovatelia subjekty poverené usporiadateľom, a to podľa jeho
pokynov a na rovnaký účel ako usporiadateľ. Sprostredkovateľom je najmä organizátor akcie, poskytovatelia
zásielkových služieb, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia.
Práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov je možné uplatniť na e-mailovej adrese info@testujsunar.sk. V
prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže účastník obrátiť na usporiadateľa alebo organizátora na jeho
poštovej adrese uvedenej v záhlaví týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese hero@hero.cz. Na tejto e-mailovej
adrese môže účastník podať usporiadateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti alebo iné otázky. Dozorným orgánom je
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, na
ktorý môže účastník podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu
príslušných právnych predpisov.
Účastník má v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov v akcii práva podľa Všeobecného nariadenia o
ochrane osobných údajov (Nariadenie EU 2016/679, tiež GDPR), tj. predovšetkým má účastník právo na informácie a
prístup k osobným údajom a právo na opravu svojich osobných údajov a blokovanie nesprávnych osobných údajov.
Účastník má právo na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch, keď účastník namieta správnosť
osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby usporiadateľ mohol správnosť osobných údajov overiť, ďalej v
prípade, keď spracovanie osobných údajov je nezákonné a účastník odmieta vymazanie osobných údajov a žiada
namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo v prípade že usporiadateľ už osobné údaje nepotrebuje na
spracúvanie, ale účastník ich požaduje pre určenie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov. Účastník má právo
na výmaz osobných údajov v prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené
alebo inak spracované, alebo v prípade že odvolá svoj súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny základ na

spracovanie, alebo v prípade, že osobné údaje sú spracované nezákonne alebo v prípade že osobné údaje musia
byť vymazané na splnenie zákonnej povinnosti usporiadateľa. Účastník má tiež právo na prenosnosť údajov.
Vzhľadom na to, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou účasti v tejto akcii a bez súhlasu nie je
možné sa jej zúčastniť, platí, že ak účastník požiada o prenesenie a vymazanie poskytnutých údajov, bude to mať za
následok ukončenie účasti účastníka v akcii, vrátane straty nároku na Výrobok/Výhru. Účastník má právo vzniesť
námietky proti spracovaniu založenom na oprávnenom záujme usporiadateľa a organizátora alebo ostatných
účastníkov v súvislosti s usporiadaním tejto akcie. Účastník nebude predmetom rozhodovania založeného na
automatizovanom spracovaní, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobne významne dotýkalo.

