Súhlas so spracovaním osobných údajov
(ďalej len „Súhlas“)
Účastník týmto slobodne a bezplatne udeľuje súhlas s tým, aby spoločnosť Unilever Slovensko,
spol. s r.o. so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31667228,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo
5998/B (ďalej len “Usporiadateľ”), spracovávala osobné údaje Účastníka v rámci akcie Ahoj
Krásne Slovensko (ďalej len “Akcia”), v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.
2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, a to za nižšie uvedených podmienok:
1. Rozsah spracovávaných osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť na základe tohto Súhlasu spracovávané v rozsahu hlasovacieho formulára,
teda e-mailovej adresy.
2. Účely spracovania osobných údajov:
Účelom spracovania osobných údajov podľa tohto Súhlasu je:
a) identifikácia hlasujúcich,
b) zaradenie hlasujúcich do databáze,
c)

organizácia a vyhodnotenie hlasovania,

d) overenie dodržiavania pravidiel hlasovania.
3. Osoby oprávnené spracovávať osobné údaje:
Osobou oprávnenou spracovávať osobné údaje podľa tohto Súhlasu je Usporiadateľ.
Doba trvania Súhlasu, možnosť odvolania Súhlasu:
Doba spracovania je doba trvania Akcie. Po tejto dobe môže Usporiadateľ spracovávať osobné
údaje len vtedy, pokiaľ bude ich dlhšie zachovanie odôvodnené zákonom alebo oprávneným
záujmom Usporiadateľa, organizátora či ostatných účastníkov akcie, hlavne kvôli prípadnému
vymáhaniu práv a právnych nárokov a prípadnej obrane v sporoch v súvislosti s organizáciou Akcie,
či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním Akcie.
Účastník je oprávnený tento Súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie Súhlasu pred dokončením
Akcie/hlasovania však povedie k vyradeniu Účastníka z Akcie/hlasovania.
4. Práva účastníka:
a) Právo na prístup k osobným údajom
Účastník má právo získať od Usporiadateľa potvrdenie o tom, či jeho osobné údaje spracováva,
a právo získať prístup k týmto údajom a informáciám o nich.
b) Právo na opravu
Účastník môže požiadať o opravu alebo doplnenie svojich osobných údajov. Usporiadateľ má
povinnosť Účastníkovi v odôvodnených prípadoch vyhovieť.
c)

Právo na výmaz

Účastník má právo požiadať Usporiadateľa o výmaz svojich osobných údajov, pokiaľ existuje
niektorý zo zákonných dôvodov pre výmaz.
d) Právo na obmedzenie spracovania
V prípade neistoty vzhľadom na presnosť alebo zákonnosti spracovania osobných údajov, môže
účastník požiadať Usporiadateľa o dočasné obmedzenie spracovania jeho osobných údajov.
e) Právo na prenositeľnosť údajov
Pokiaľ sú splnené zákonné predpoklady, má Účastník právo vyžiadať si od Usporiadateľa svoje
osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a právo žiadať o predanie týchto údajov inému
správcovi.
f)

Právo vzniesť námietku
Účastník má právo kedykoľvek vzniesť námietku Usporiadateľovi proti spracovaniu svojich
osobných údajov. Pokiaľ nie sú dané závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, Usporiadateľ
ďalej predmetné osobné údaje Účastníka nespracováva.

g) Právo podať sťažnosť
Každý Účastník má právo podať sťažnosť dozorovému úradu v Európskej únii, pokiaľ sa
domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené Všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov. Dozorovým úradom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných
údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk.
Všetky vyššie uvedené práva môže Účastník uplatniť na adrese Usporiadateľa uvedenej v
záhlaví tohto dokumentu alebo na e-mailovej adrese infolinka@unilever.com.
Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov sú obsiahnuté v príslušných úplných pravidlách
Akcie.

