
1 

 

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Na účely spotrebiteľskej SMS súťaže – Adventná súťaž o 10 000 € v časopise Báječná ŽENA 

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ochrana Vašich osobných údajov je 
pre nás úplnou prioritou, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo 
spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich 
osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných 
údajov. 

1. Kto sme a prečo spracúvame Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje potrebujeme na realizáciu spotrebiteľských súťaží, ako aj na poskytovanie informácií 
ohľadne zaujímavých ponúk, zliav a iných benefitov, ktoré by  Vás mohli zaujímať a ktoré by ste mohli získať 
od našej spoločnosti News and Media Holding a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 256 
281, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6074/B 
(ďalej „Organizátor“). Organizátor organizuje spotrebiteľské súťaže s cieľom podporiť predaj tovarov a služieb 
ako aj s cieľom zvýšiť všeobecné povedomie o obchodných aktivitách Organizátora a partnerov súťaže. 
Organizátor súťaže má postavenie prevádzkovateľa v zmysle právnych predpisov upravujúcich ochranu 
osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov 
nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy gdpr@newsandmedia.sk alebo prostredníctvom 
poštového styku na korešpondenčnej adrese News and Media Holding a.s., Bajkalská 19B ROSUM, 832 15 
Bratislava 3. 

2. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame? 

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme mohli realizovať spotrebiteľské súťaže (účasť účastníkov v súťaži, 
vyhodnotenie a spracovanie splnenia podmienok a výsledkov súťaže, identifikovanie výhercu a odovzdanie 
výhry výhercovi) a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o účastníkoch 
súťaže, ktorí majú záujem o účasť v súťaži a ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli oslovovať so zaujímavými 
ponukami, zľavami a inými benefitmi. 

 

Na vyššie uvedené účely spracúvame najmä tieto osobné údaje: 
1. meno a priezvisko, 
2. adresa bydliska: ulica a popisné číslo, PSČ, obec, 
3. e-mail, 
4. telefónne číslo. 
 
Naša spoločnosť, spracúva Vašu emailovú adresu za účelom oslovovania so zaujímavými ponukami, zľavami 
a inými benefitmi v prípade ak ste našej spoločnosti udelili na tento účel výslovný súhlas.   

3. Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov? 

A. Plnenie zmluvy 
Spotrebiteľská súťaž predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou, na základe ktorého máte 
možnosť získať atraktívne ceny poskytnuté našou spoločnosťou a/alebo našimi zmluvnými partnermi. 
Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú práve nevyhnutné na plnenie záväzku vyplývajúceho zo zmluvného 
vzťahu (súťaže).  
 
B. Oprávnený záujem 
Vaše osobné údaje budeme archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe oprávneného záujmu na riešenie 
uplatnenia nárokov vyplývajúcich zo súťaže. 
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C. Súhlasy 
Udelením súhlasu v registračnom formulári súťaže poskytnete našej spoločnosti ako Organizátorovi súťaže 
možnosť informovať Vás o aktuálnych ponukách a komerčných informáciách prostredníctvom komunikačných 
kanálov (email, SMS). 
 
Udelenie alebo neudelenie súhlasu na oslovovanie s komerčnými informáciami nemá vplyv na účasť v súťaži. 

4. Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?  

Plnenie zmluvy 
Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na vyhodnotenie súťaže, odovzdanie výhry výhercovi 
a uplatnenie nárokov v súdnom konaní, t. j. na dobu 3 rokov určenú podľa § 100 – 114 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka. 
 
Oprávnený záujem 
Vaše osobné údaje bude spracúvať na marketingové účely najdlhšie na obdobie 3 rokov odo dňa skončenia 
súťaže. 

 Osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať. 
 
Súhlasy 
Ak ste udelili súhlas s tým, aby Vás naša spoločnosť ako Organizátor súťaže informovala o aktuálnych 
akciových ponukách príslušnými komunikačnými kanálmi, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účely až 
do odvolania Vášho súhlasu. 
 

5. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom? 

V procese spracúvania Vašich osobných údajov vystupuje v pozícií sprostredkovateľa najmä: 

I. spoločnosť  Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 

6. Aké sú Vaše práva? 

Ako účastník súťaže máte podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES a druhej hlavy zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov právo najmä:  
(i) na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a 

ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami 
a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,  

(ii) na prístup k Vašim osobným údajom,  
(iii) na opravu Vašich osobných údajov,  
(iv) na výmaz Vašich osobných údajov,  
(v) na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, 
(vi) právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo 

obmedzené,  
(vii) na prenosnosť Vašich osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy 

a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, 
(viii) právo podávať námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov,  
(ix) kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a  
(x) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
 
Naša spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade uplatnenia práva na namietanie Vašich osobných údajov ako aj 
v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov zvážiť opodstatnenosť Vášho nároku a to 
predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných 
údajov.  
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7. Kde si tieto práva môžete uplatniť? 

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to odoslaním e-mailu na adresu 
gdpr@newsandmedia.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla našej spoločnosti alebo na 
korešpondenčnú adresu News and Media Holding a.s., Bajkalská 19B ROSUM, 832 15 Bratislava 3. 

8. Kde môžem odvolať udelený súhlas? 

Súhlas udelený našej spoločnosti môžete kedykoľvek odvolať odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu 
gdpr@newsandmedia.sk alebo prostredníctvom pošty zaslaním do sídla našej spoločnosti alebo na 
korešpondenčnú adresu News and Media Holding a.s., Bajkalská 19B ROSUM, 832 15 Bratislava 3. 


