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POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

v súťaži Opportunity Award 2020 

 

Kto spracúva Tvoje osobné údaje? 

Organizátor súťaže - spoločnosť DITEC, a.s., so sídlom Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09, IČO: 31 

385 401, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 769/B, má 

postavenie prevádzkovateľa v zmysle právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, t.j. 

subjektu, ktorý spracúva Tvoje osobné údaje vo svojom mene a pre svoje účely.  

 

Aké osobné údaje spracúvame? 

Tvoje osobné údaje spracúvame iba v minimálnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný, aby sme mohli 

realizovať súťaž, a to najmä Tvoje meno, priezvisko, vek, stredná škola, ktorú navštevuješ, a Tvoje 

telefónne číslo alebo telefónne číslo Tvojho zákonného zástupcu, prípadne osobné údaje Tvojho 

zákonného zástupcu v nevyhnutnom rozsahu, ak sa zúčastní odovzdávania výhry spolu s výherkyňou 

prvej ceny.  

 

Na aké účely spracúvame Tvoje osobné údaje?  

Tvoje osobné údaje potrebujeme  

a) na účely realizácie súťaže, jej vyhodnotenia, v prípade výherkýň ich kontaktovania, odovzdania 

výhry, ako aj zverejnenia výsledkov súťaže, 

b) na účely plnenia našich zákonných povinností (napr. súvisiace s vedením účtovníctva);  

c) na účely našich oprávnených záujmov súvisiacich s ochranou našich práv v prípade 

uplatňovania nárokov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej súťaže alebo v súvislosti s ňou po 

ukončení súťaže, ak taký prípad nastane. 

 

Aký máme na to právny dôvod? 

Účasťou v súťaži si ako účastníčka súťaže uzavrela s nami ako organizátorom záväznú zmluvu 

s podmienkami, ktoré sú uvedené v štatúte súťaže. Uzavretím tejto zmluvy vznikajú nám ako 

organizátorovi oprávnenia a povinnosti, a pre plnenie niektorých z nich potrebujeme spracúvať Tvoje 

osobné údaje. Tvoje osobné údaje potrebujeme pre účely súťaže a bez ich spracúvania Ťa nevieme do 

súťaže zaradiť.  

 

Právnym dôvodom na spracúvanie pre účely plnenia našich zákonných povinností je príslušný právny 

predpis, ktorý nám ukladá povinnosti. 

 

Nestáva sa to často, ale život prináša rôzne situácie. Preto na spracúvanie osobných údajov pre účely 

prípadnej obrany našich práv a nárokov, ak takáto potreba nastane, je náš oprávnený záujem na tejto 
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obrane. Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov máš právo kedykoľvek 

namietať.   

 

Ako dlho spracúvame Tvoje osobné údaje? 

Tvoje osobné údaje pre účely súťaže spracúvame po dobu trvania súťaže, teda po dobu trvania 

zmluvných povinností vyplývajúcich zo súťaže. Následne spracúvame Tvoje osobné údaje len 

v nevyhnutnom rozsahu po dobu trvania licenčných podmienok uvedených v štatúte, počas ktorej 

doby môžeme použiť Tvoje dielo, resp. ktorúkoľvek jeho časť na rôzne propagačné a marketingové 

účely organizátora a jeho partnerov v súťaži, najmä propagáciu myšlienok a nápadov uvedených 

v diele, a pod.  

Osobné údaje výhercu súťaže archivujeme po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi pre oblasť 

daní a účtovníctva. 

Pre účely prípadnej obrany našich práv a nárokov súvisiacich so súťažou spracúvame Tvoje osobné 

údaje najviac 3 roky po skončení súťaže.  

Trvanie účelu spracúvania osobných údajov pravidelne monitorujeme a ak osobné údaje 

nepotrebujeme, vymažeme ich skôr ako uplynie stanovená doba. 

 

Kto môže mať prístup k Tvojim osobným údajom?  

V súlade s účelmi spracovania špecifikovanými v týchto zásadách môžu byť Tvoje osobné údaje 

spracúvané aj prostredníctvom tretích osôb. Takýmito tretími osobami sú partneri v súťaži, ktorí sa 

podieľajú na realizácii a vyhodnocovaní súťaže v mene organizátora, ako aj v zmysle licenčných 

podmienok majú oprávnenie použiť eseje spôsobom uvedeným v štatúte. Ďalšie osoby môžu nakladať 

s osobnými údajmi pri poskytovaní služieb organizátorovi spojených napr. s technickou, webovou, 

marketingovou a propagačnou podporou. Osobné údaje výherkýň taktiež môžu spracúvať naši externí 

poradcovia, najmä účtovní a daňoví poradcovia, zodpovední za spracúvanie účtovníctva našej 

spoločnosti. V súlade s účelmi špecifikovanými v tomto poučení sa môžu na spracúvaní osobných 

údajov podieľať okrem organizátora aj ďalšie spoločnosti patriace do skupiny DITEC, a.s. 

Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy s organizátorom (prevádzkovateľom), 

v jeho mene a na základe jeho pokynov.  

 

Tvoje osobné údaje nie sú prenášané do iných štátov mimo Európskej únie, s výnimkou prípadného 

zverejnenia výsledkov súťaže na sociálnych sieťach, ktoré môžu mať servery umiestnené mimo EÚ. 

V takom prípade sa vždy presvedčíme, že poskytujú náležité záruky ochrany osobných údajov. 

 

Aké máš práva?  

V súvislosti so spracúvaním Tvojich osobných údajov máš právo 

a) na prístup k Tvojim osobným údajom, ktoré spracúvame,  

b) na opravu Tvojich osobných údajov,  

c) na výmaz Tvojich osobných údajov,  

d) na obmedzenie spracúvania Tvojich osobných údajov,  
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e) právo na oznámenie, že Tvoje osobné údaje boli opravené alebo ich spracúvanie bolo 

obmedzené,  

f) na prenosnosť Tvojich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie 

vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,  

g) právo namietať proti spracúvaniu Tvojich osobných údajov, ak je spracúvanie založené na 

oprávnenom záujme. V prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania Tvojich osobných 

údajov máme právo zvážiť opodstatnenosť Tvojho nároku, a to predovšetkým s ohľadom na 

prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov, 

h) právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, viac informácií nájdeš na 

webovom sídle Úradu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.  

 

Kde si ich môžeš uplatiť? 

Zaslaním  

- listu na poštovú adresu: DITEC, a.s., so sídlom Plynárenská 7/C, Bratislava 821 09 alebo 

- zaslaním e-mailu na adresu zodpovednej osoby organizátora súťaže pre oblasť osobných 

údajov: gdpr@menke-legal.com.  

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby  

Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorá plní úlohy a povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov 

u prevádzkovateľa sú nasledovné: 

 

MENKE LEGAL s. r. o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava 

Tel.: +421 221 291 410 

e-mail: gdpr@menke-legal.com. 
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