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Ustanovenie upravujúce osobné údaje 

Spotrebiteľská súťaž 

Účastník berie na vedomie, že pri jeho účasti v súťaži bude usporiadateľ zhromažďovať, uchovávať a 

spracovávať ním poskytnuté osobné údaje. Tieto údaje využije usporiadateľ na evidenciu riadne 

prihlásených účastníkov súťaže a ich následné kontaktovanie v prípade výhry účastníka. Ďalej berie 

účastník na vedomie, že okrem kontaktných údajov bude usporiadateľ spracovávať aj všetky osobné 

údaje, ktoré v súvislosti s účasťou v súťaži usporiadateľovi poskytol a ktoré vyplývajú z podstaty súťaže, a 

to vždy výlučne za účelom realizácie tejto súťaže.  

Účastník tiež berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť v uvedenom rozsahu spracovávané 

prostredníctvom nasledujúcich ďalších spracovateľov: 

 

 

Ak zasiela účastník v priebehu súťaže spoločne so svojimi údajmi aj osobné údaje tretích osôb, zaručí sa, 

že mu k tomuto nakladaniu s údajmi prináleží náležitý právny titul. 

Na základe usporiadateľových oprávnených záujmov na zlepšovanie jeho služieb je ďalej usporiadateľ 

oprávnený zasielať na účastníkom poskytnutú e-mailovú adresu, ako počas súťaže, tak aj po jej skončení, 

obchodné informácie týkajúce sa produktov alebo služieb usporiadateľa, ktoré priamo súvisia s 

realizovanou súťažou. Poskytnutie e-mailovej adresy za týmto účelom však nie je povinné, ak teda 

účastník v budúcnosti zmení názor, je oprávnený kedykoľvek vzniesť voči tomuto spôsobu spracovania 

námietku. V takom prípade sa usporiadateľ zaväzuje takéto spracovávanie bez zbytočného odkladu 

ukončiť. 

 

Subjekt, ktorému sú osobné údaje účastníkov 

odovzdávané: 

Účel, na ktorý sú osobné údaje účastníkov tomuto 

subjektu odovzdávané: 

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Modletice 135, 

Říčany u Prahy. 251 01, IČ: 61329266 

 

dodanie výhry 

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 

110 00, IČ: 47114983 

 

dodanie výhry 

Zásilkovna, s. r. o., Drahobejlova 1019/27, Praha, 190 

00, IČ: 28408306 

 

dodanie výhry 

Emporium Fashion s. r. o., Adamiho 4, Bratislava, 841 

05, IČ: 46319085 

 

dodanie výhry 

http://www.bandj.cz/
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Účastníkovi prináležia v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov v rámci súťaže nasledovné 

základné práva: 

 

 právo žiadať o informácie ohľadom kategórií spracovávaných osobných údajov, účelu, doby a 

povahy spracovania a tiež o informácie ohľadom príjemcov osobných údajov 

 právo požiadať o poskytnutie kópie spracovávaných osobných údajov 

 právo požiadať pri splnení podmienok stanovených v príslušných právnych predpisoch o opravu, 

doplnenie alebo vymazanie osobných údajov, prípadne o obmedzenie ich spracovania 

 právo namietať voči spracovávaniu osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému úradu, 

ktorým je v Českej republike Úrad pre ochranu osobných údajov; 

 právo byť informovaný o prípadoch porušenia zabezpečenia osobných údajov, a to vtedy, ak je 

pravdepodobné, že daný prípad porušenia bude mať za následok vysoké riziko pre jeho práva a 

slobody. 

  

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností zo strany usporiadateľa sa účastník môže obrátiť ďalej na 

lanova@ariapura.cz. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 

27, Praha 7, 170 00, www.uoou.cz. 

 

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na: https://www.bytove-parfemy.cz.   
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