1. USPORIADATEĽ A GENERÁLNY PARTNER
Generálnym partnerom súťaže Mastercard Obchodník roka 2020 (ďalej jen súťaž) je
spoločnosť Mastercard Europe sprl, organizačná složka, so sídlom na Prahe 1, Na Poříčí 1079,
PSČ 110 00, IČ: 69345724 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe,
oddiel A, vložka č. 34449 (ďalej ako „usporiadateľ).
Organizátorom súťaže je spoločnosť Ogilvy, s.r.o., so sídlom Přívozní 2a, Praha 7, PSČ 170 00,
IČO: 25120188, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C,
vložka 51364 (ďalej ako „organizátor“).
2. NÁZOV SÚŤAŽE
SÚŤAŽ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKA 2020
3. MIESTO A ČAS KONANIA SÚŤAŽE
Súťaž trvá od 23. 11. 2020 do 21. 2. 2021. Účastníci súťaže sú oprávnení hlasovať
a zodpovedaním súťažné otázky sa zapájať do súťaže. Po ukončenie hlasovania sa uskutoční
zlosovanie výhercov a najneskôr do 31. 5. 2021 sa výhercom odovzdajú ceny.
Účastník zaškrtnutím príslušného políčka v rámci registračného formulára na súťažných
stránkach www.obchodnik-roka.sk udeľuje svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných
údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov v registračnom formulári (ďalej tiež len
„údaje“) a s ich zaradením do evidencie účastníkov, a to usporiadateľovi – spoločnosti
Mastercard Europe sprl, organizačná složka, so sídlom na Prahe 1, Na Poříčí 1079, PSČ 110 00,
IČ: 69345724 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A,
vložka č. 34449 ako prevádzkovateľovi osobných údajov.
Účastník zároveň berie na vedomie, že osobné údaje budú spracovávané aj prostredníctvom
sprostredkovateľa, ktorým je organizátor.
Osobné údaje budú spracované po dobu nevyhnutne nutnú na účel spracovania, najdlhšie po
dobu 2 rokov, ak tento súhlas nebude odvolaný skôr.
Účastník zároveň zaškrtnutím príslušného políčka súhlasí so spracovaním osobných údajov
v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne ďalších údajov, ktoré v súvislosti so
súťažou prevádzkovateľovi poskytne.
Výslovne sa uvádza, že účastník, ktorý neudelí súhlas so spracovaním osobných údajov, za
účelom ich využitia v rámci súťaže, nemôže byť do súťaže zaradený. V prípade odvolania
súhlasu, resp. jeho obmedzenie bude účastník zo súťaže vylúčený bez nároku na výhru, keďže
v takom prípade nebude možné vo vzťahu k jeho osobe vykonávať úkony potrebné pre
organizáciu a vyhodnotenie súťaže.
Účastník berie na vedomie, že má práva zaručené platnou legislatívou, a to nariadením
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov,
ako aj zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a to:
-

právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sa jeho
osobné údaje spracúvajú, na aký účel, aký je rozsah, ktorý sa spracúva a komu boli tieto
údaje prípadne sprístupnené

-

-

právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov, prípadne doplnenie
neúplných údajov
právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania alebo ak sa osobné
údaje spracúvajú nezákonne
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
právo na prenosnosť osobných údajov, podľa ktorého môže získať osobné údaje, ktoré
sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo
pre iného prevádzkovateľa osobných údajov
právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti
profilovaniu
právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných
údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, a to v prípade, že zistil, že
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušili svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie
uvedených právnych predpisov.

Osobné údaje sa nebudú prenášať do tretích krajín.
Osobné údaje sa spracúvajú najmä na účely evidencie účastníkov, na dobu od ich poskytnutia
v rámci súťaže do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však 2 roky od ich
poskytnutia. Osobné údaje účastníka budú spracúvané vo vyššie uvedenom rozsahu
v elektronickej databáze prevádzkovateľa, poprípade sprostredkovateľa. Všetky údaje budú
ukladané v digitálnej forme.
Ak účastník požiada o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov, je mu prevádzkovateľ,
prípadne sprostredkovateľ, povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať.
Účastník má právo na bezplatné poskytnutie takejto informácie.
Každý účastník, ktorý zistí, alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje
nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže požiadať prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu
osobných údajov).
Účastník má ďalej právo sa so svojimi oprávnenými žiadosťami obracať na prevádzkovateľa
alebo na sprostredkovateľa a ak im prevádzkovateľ nevyhovie, tak na dozorný orgán, na ktorý
sa môže účastník obrátiť aj priamo.
Tento súhlas môže účastník kedykoľvek písomne odvolať doručením písomného odvolania na
adresu lucie.pavlu@ogilvy.com. Odvolaním svojho súhlasu bude účastník vylúčený zo súťaže
a zároveň stráca nárok na výhru v súťaži.

