
 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 
za účelom zasielania obchodných a marketingových oznámení 

 
1. Účasťou v súťaži spotrebiteľskej súťaže nazvanej „Vyhraj pravu virtualnurealitu s Mentos!, ktorá 

prebieha v termíne od 23. 5. 2022 00:00:01 hodín do 5. 7. 2022 19:59:59 hodín vrátane, na území 
Slovenskej republiky (ďalej len „súťaž“), prejavuje každý účastník súťaže súhlas s pravidlami 
súťaže a udeľuje usporiadateľovi súťaže, 

 
spoločnosti Perfetti Van Melle Slovakia, s. r. o.   

 
se sídlom Gorského 3, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, IČ: 3133769 

 
 

ako správcovi, 
v zmysle zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení,  

a Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ((EU) 2016/679)   
 

súhlas so spracovaním následujúcich osobných údajov: 
 
a) meno a priezvisko, 
b) e-mailová adresa, 
c) mobilné telefónne číslo, 
d) adresa bydliska, 
e) prvky jeho fyzickej či inej identity zistiteľné z poskytnutých či nasnímaných záznamov jeho 

osoby, podobizne a ďaľších prejavov osobnej povahy, najmä z fotografií,  
f) informácie o jeho nákupu. 

 
2. Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska a prejavy osobnej povahy 

môžu byť spracované pre marketingové účely usporiadateľa súťaže (spoločnosti Perfetti Van Melle 
Slovakia, s. r. o.) a ďalej pre marketingové účely: 
 
a) organizátora súťaže, tj. spoločnosti AIRBUZZ s.r.o., s registrovaným sídlom Jažlovická 

1320/28, 149 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika, IČO: 24260541, (ďalej len 
„organizátor“); 

 
 
Marketingovými účelmi sa rozumie najmä zasielanie obchodných oznámení online i offline spôsobom. 
Offline spôsobom sa rozumie zasielanie newsletterov o pripravovaných či prebiehajúcich akciach v e-
shopoch a informácie o ďaľších iných spotrebiteľských súťažiach. 

 
3.  Tieto osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania súťaže a ďalej 3 roky od jej ukončenia.  

 
4. Tento souhlas je dobrovoľný.  

 



 

 

5. Spracovanie osobných údajov je vykonávané usporiadateľom súťaže (spoločnosťou Perfetti Van 
Melle, Slovakia, s. r. o.) a ďalej následujúcimi spracovateľmi: 

 
a) organizátorom súťaže, tj. spoločnosťou AIRBUZZ s.r.o., s registrovaných sídlom Jažlovická 

1320/28, 149 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika, IČO: 24260541,  
 

b) spoločnosťou Nilia Production, s.r.o., s registrovaným sídlom Pujmanové 888/13, Podolí, 140 
00 Praha 4, IČO: 07036302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom 
v Prahe, oddieľ C, spisová značka 293093, (ďalej len „technický správca“); 

 
Spracovanie osobných údajov môže býť vykonávané prípadne ďaľšími poskytovateľmi 
spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však usporiadateľ v súčasnej dobe pre tieto 
účely nevyužíva.   

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

 
a) požadovať po správcovi informáciu o tom, aké jeho osobné údaje sú správcom spracovávané; 
b) požadovať po správcovi vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov; 
c) vyžiadať si u správcu prístup k osobným údajom a požadovať ich aktualizáciu alebo opravu; 
d) požadovať po správcovi vymazanie osobných údajov;vziať svôj súhlas so spracovaním 

osobných údajov akýmkoľvek spôsobom späť, vrátane zaslania e-mailu na adresu 
info@airbuzz.cz; spätným vziatím súhlasu dôjde k vymazaniu osobných údajov, pokiaľ ich 
ďalšie spracovanie nebude podložené iným dôvodom, ako je súhlas účastníka; 

e) uplatniť u správcu svoje právo na prenositelnosť údajov k inému správcovi, pokiaľ sa 
spracovanie vykonáva automatizovane; 

f) obrátiť sa v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním 
osobných údajov na správcu alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7.   

 

V Prahe dňa 23. 5. 2022. 


