
 

 

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov  

za účelom súťaže  
 

 
V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 a pri príležitosti účasti na 
spotrebiteľskej súťaži s názvom „Zaži pravú virtuálnu realitu s Mentos!“, ktorá sa koná od 23. mája 2022 
00:00:01 do 5. júla 2022 23:59:59 vrátane na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťaž“)   

týmto udeľujem Usporiadateľovi súťaže, spoločnosti Perfetti Van Melle Slovakia s. R. O., se sídlom 
Gorského 3, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, IČ: 3133769 (ďalej len 
„Usporiadateľ“). 

v spolupráci so spoločnosťou Perfetti Van Melle Czech Republic, s. r. o., se sídlem Tomíčkova č.p. 
2287/9, 148 00 Chodov, Česká republika, IČ: 636 665 70, DIČ: CZ63666570 

ako Prevádzkovateľovi, 
súhlas so spracovaním nasledovných osobných údajov: 

 
a) meno a priezvisko, 
b) e-mailová adresa, 
c) adresa bydliska 
d) číslo mobilného telefónu 
e) informácie o nákupe 
 

2. Vyššie uvedené osobné údaje účastníka musia byť spracované na účely zapojenia sa do súťaže 
a kontaktovania účastníka v súvislosti s možným doručením výhry.  

3.    Účastník súhlasí s tým, že v prípade výhry ceny budú jeho osobné údaje v rozsahu meno a 
priezvisko, ak sú identifikovateľné, zverejnené na webovej stránke organizátora.  

4. Tieto osobné údaje sa budú spracúvať počas trvania súťaže a maximálne 3 roky po jej skončení.  

5. Tento súhlas je dobrovoľný, avšak bez jeho udelenia nie je možné zúčastniť sa súťaže, pretože 
nesúhlasíte s podmienkami súťaže a nie je možné spracovať prihlášku do súťaže bez použitia 
osobných údajov.  

6. Spracovanie osobných údajov vykonáva organizátor súťaže (Perfetti Van Melle Czech Republic, 
s. r. O, Perfetti Van Melle Slovakia s. r. o.) 

a títo sprostredkovatelia: 

 



 

 

 

a)  Organizátor súťaže, t.j. AIRBUZZ s.r.o. so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00 Praha 4 - Chodov, 
Česká republika, IČO: 24260541, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v 
Prahe, oddiel C, vložka č. 197631;  

b)  Technický správca Nilia Production, s. r. o. (technický správca). 

Spracovanie osobných údajov môžu vykonávať iní poskytovatelia spracovateľského softvéru, 
služieb a aplikácií, ktoré organizátor v súčasnosti na tieto účely nepoužíva.   

7. Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov má účastník právo na:  

a) požiadať prevádzkovateľa o informácie o tom, aké jeho osobné údaje prevádzkovateľ spracúva; 

b)požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov; 

c) požiadať prevádzkovateľa o prístup k osobným údajom a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu; 

d) požiadať prevádzkovateľa o vymazanie osobných údajov; 

e) odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov akýmkoľvek spôsobom vrátane týchto 
spôsobov: e-mailom zaslaným na adresu info@airbuzz.cz; odvolanie súhlasu bude mať za 
následok vymazanie osobných údajov, pokiaľ sa ďalšie spracovanie nezakladá na inom dôvode 
ako na súhlase účastníka; 

f)  uplatniť u prevádzkovateľa svoje právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa 
spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami; 

g)  Súčasne má možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úřad 
pro ochranu osobních údajů (Úrad pre ochranu osobných údajov) (uoou.sk). 

 

Vypracované v Prahe 23. mája 2022 

 

 

 

 


