
Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás 
spracúvame za účelom Vašej účasti v súťaži organizovanej 
našou spoločnosťou, vyhodnotenia jej priebehu a výsledkov 
a za účelom zverejnenia výsledkov súťaže. 

Keďže naša spoločnosť organizuje aj súťaže, do ktorých sa môžete zapojiť, je potrebné, aby sme spracúvali Vaše 
osobné údaje aj za týmto účelom, pretože bez nich nie je možné, aby sa niekto do súťaže prihlásil, je to podmienka pre 
účasť v súťaži. Poskytnuté osobné údaje ďalej slúžia aj na vyhodnotenie priebehu súťaže a jej výsledkov. Predmetom 
súťaže organizovanej našou spoločnosťou je vyžrebovanie štatútom predmetnej súťaže organizovanej našou 
spoločnosťou stanoveného počtu dotknutých osôb, ktoré prostredníctvom sociálnej siete Facebook https://
www.facebook.com/ahojsplatky/ zrealizujú úkon definovaný v štatúte predmetnej súťaže. Vaše osobné údaje v rozsahu 
meno, priezvisko, zaslaná fotografia, skutočnosť, že máte na facebooku založený svoj profil, ako aj ďalšie údaje Vami 
poskytnuté, resp. na facebooku zverejnené za účelom Vašej účasti v súťaži organizovanej našou spoločnosťou a 
následného vyhodnotenia jej priebehu a výsledkov, môžeme spracúvať len na základe Vami udeleného súhlasu v súlade 
s Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Účasťou v súťaži beriete ako dotknutá osoba na vedomie a súhlasíte s tým, že 
zapojením sa do súťaže udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom Vašej účasti v súťaži 
organizovanej našou spoločnosťou a následného vyhodnotenia jej priebehu a výsledkov.  

Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním na adresu sídla našej spoločnosti alebo e-mailom na adresu 
zodpovedna_osoba@amico.sk. V takom prípade však musíte brať na vedomie, že zo súťaže budete vyradený pre 
nesplnenie stanovených podmienok, a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo 
súhlasu pred jeho odvolaním. Udelením súhlasu deklarujete, že najneskôr ku dňu začatia súťaže ste dovŕšili vek 16 
rokov.  

V prípade, ak budete vyžrebovaný v súlade so štatútom súťaže ako výherca alebo náhradník, budete vyzvaný našou 
spoločnosťou na udelenie súhlasu so zverejnením Vašich osobných údajov v súvislosti s vyhodnotením súťaže na našom 
facebookovom profile. Tento súhlas sa udeľuje osobitne od súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účasť v súťaži. 
Neudelenie súhlasu za účelom zverejnenia osobných údajov Výhercu alebo Náhradníka nemá vplyv na odovzdanie 
Výhry týmto osobám, ak splnia ostatné podmienky účasti v súťaži. 

Vami poskytnuté osobné údaje budeme spracúvať len po dobu šiestich mesiacov od ukončenia súťaže. 

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. 

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s účasťou v súťaži, príp. v súvislosti so zverejnením jej výsledkov, 
môžu byť sprístupnené, resp. poskytnuté na požiadanie aj orgánom verejnej moci (napr. Úradu na ochranu osobných 
údajov SR, súdom a orgánom činným v trestnom konaní). V prípade, ak ste udelili súhlas aj so zverejnením týchto 
osobných údajov, prístup k týmto údajom, bude mať každý, kto si bude prezerať náš facebookový profil. 
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