
 

 

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

za účelom zasielania obchodných a marketingových oznámení 
 

1. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) o ochrane fyzických osôb v súvislosti 
so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene niektorých zákonov a pri príležitosti účasti v spotrebiteľskej súťaži 
nazvanej „Vyhraj outfit Nebbia!“, ktorá prebieha v termíne od 19. septembra 2022 00:00:01 do 31. 
októbra 2022 19:59:59 vrátane na území Českej a Slovenskej republiky (ďalej len „súťaž“) 
 
udeľujem týmto usporiadateľovi súťaže, spoločnosti Ehrmann Praha s.r.o.  
so sídlom Sezemická 2757/2, Horní Počernice, 193 00 Praha, Česká republika; IČO: 29148294, 
vedená Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 203410 (ďalej len „Usporiadateľ“), 
 

ako správcovia, 
súhlas so spracovaním nasledujúcich osobných údajov: 

a) meno a priezvisko; 
b) e-mailová adresa; 
c) mobilné telefónne číslo; 
d) adresa bydliska; 

 
Vyššie uvedené osobné údaje môžu byť spracované na marketingové účely Usporiadateľa a ďalej 
na marketingové účely: 
 
a) organizátora súťaže, tj spoločnosti AIRBUZZ s.r.o., so sídlom Praha 4 – Chodov, Jažlovická 

1320/28, PSČ 149 00, Česká republika, IČO: 24260541, (ďalej len „Organizátor“); 
 

Marketingovými účelmi sa rozumie najmä zasielanie obchodných oznámení o ponuke tovaru a služieb 
Usporiadateľa a Organizátora, a to online aj offline spôsobom. Offline spôsobom sa rozumie napr. 
zasielanie noviniek poštou, online spôsobom sa rozumie najmä zasielanie newsletterov o chystaných 
či prebiehajúcich akciách a informácie o ďalších iných spotrebiteľských súťažiach. 

2. Zhora uvedené osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania súťaže a ďalej 3 roky od jej 
ukončenia. 
 

3. Účastník berie na vedomie, že tento súhlas je dobrovoľný a nemá vplyv na jeho účasť v súťaži. 
 

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže vziať účastník kedykoľvek späť (odvolať) listom na 
vyššie uvedenú adresu sídla Usporiadateľa alebo elektronicky na e-mail vyhraj-outfit@airbuzz.cz. 
V prípade jeho späťvzatia však nebude možné vyhodnotiť jeho účasť v súťaži, informovať ho o 
výhre alebo mu výhru odovzdať. 
 

5. Spracovanie osobných údajov pre vyššie uvedené účely je vykonávané Usporiadateľom a ďalej 
nasledujúcimi spracovateľmi: 
 
a) technický správca Nilia Production, s.r.o., so sídlom Pujmanové 888/13, Podolí, 140 00 Praha 

4, IČO: 07036302, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel 
C, vložka 293093. 



 

 

 
Spracovanie osobných údajov môže býť vykonávané prípadne ďaľšími poskytovateľmi 
spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však usporiadateľ v súčasnej dobe pre tieto 
účely nevyužíva.  
 

6. Účastník berie na vedomie, že má nižšie uvedené práva, ktoré pre neho vyplývajú zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov, a ktoré môže u správcu kedykoľvek uplatniť. Ide o právo: 
 
a) požadovať od správcu informáciu o tom, aké jeho osobné údaje sú správcom alebo 

spracovateľom spracovávané; 
b) požadovať od správcu vysvetlenie týkajúce sa spracovania osobných údajov; 
c) vyžiadať si od správcu prístup k osobným údajom a požadovať ich aktualizáciu alebo opravu; 
d) požadovať od správcu výmaz osobných údajov, pokiaľ to bude možné; 
e) vziať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov akýmkoľvek spôsobom späť, vrátane 

nasledujúcich spôsobov: emailom odoslaným na adresu vyhraj-outfit@airbuzz.cz; späťvzatím 
súhlasu dôjde k výmazu osobných údajov, pokiaľ ich ďalšie spracovanie nebude podložené 
iným dôvodom, než je súhlas účastníka; 

f) uplatniť u správcu námietku, ak sú osobné údaje spracovávané na základe oprávneného 
záujmu správcu; 

g) uplatniť u správcu svoje právo na prenositeľnosť údajov k inému správcovi, pokiaľ sa 
spracovanie vykonáva automatizovane a pokiaľ je to technicky možné; 

h) obrátiť sa v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním 
osobných údajov na správcu alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 
12, 820 07 Bratislava 27 

i) obrátiť sa na súd, ak by sa domnieval, že jeho práva boli porušené v dôsledku spracovania 
jeho osobných údajov v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu osobných 
údajov. 

 

Vypracované v Prahe dňa 19. 9. 2022 


