
Súhlas so správou, spracovaním a s uchovaním osobných 
údajov na účely súťaže „Vyhraj s novou etiketou“ 

 
 
Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci bezplatný súhlas so spracovaním údajov v rozsahu  
e-mail,  v prípade výhry aj meno, priezvisko, adresa, PSČ, mesto, telefónne číslo, na účel 
spotrebiteľskej súťaže  „Vyhraj s novou etiketou“ usporiadateľovi VÍNO MATYŠÁK, s.r.o., 
so sídlom Holubyho 85, 902 01 Pezinok, IČO: 35 836 113, zapísanému v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 26526/B a s ich prípadným spracovaním 
prostredníctvom sprostredkovateľa na účely realizácie súťaže a odovzdania výhier – tento 
súhlas je udelený na čas konania súťaže a odovzdávanie výhier. 
  
Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ďalej tiež usporiadateľ týmto 
informuje účastníka súťaže o tom, že spracovanie osobných údajov bude vykonávané v 
priestoroch usporiadateľa súťaže automatizovane prostredníctvom prostriedkov výpočtovej 
techniky. Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným zamestnancom usporiadateľa, ktorí 
takéto údaje potrebujú na svoju prácu. Účastník súťaže má podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 
právo, ak zistí, alebo sa bude domnievať, že prevádzkovateľ vykonáva spracovanie osobných 
údajov v rozpore s týmto zákonom, požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby odstránil takto 
vzniknutý stav (najmä blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných 
údajov). Usporiadateľ má tak povinnosť bezodkladne odstrániť chybný stav. Ak požiada 
účastník súťaže (subjekt údajov) v rámci svojho práva na prístup k osobným údajom o 
informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je usporiadateľ povinný túto informáciu bez 
zbytočného odkladu odovzdať s tým, že má právo za poskytnutie informácie požadovať 
primeranú úhradu neprevyšujúcu materiálne náklady spojené so zhotovením kópií, so 
zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácií dotknutej osobe. Poskytnutie 
osobných údajov sa uskutočňuje dobrovoľne a účastník súťaže môže svoj súhlas s ich 
spracovaním bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa odvolať. Všetky doručené 
emaily budú uchované počas trvania súťaže. Po týchto termínoch budú všetky emaily 
vymazané. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 
 


