
PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚŤAŽI 

ŠTEDRÉ VIANOCE 

Prevádzkovateľ osobných údajov: 

 

Prevádzkovateľom osobných údajov fyzických osôb, teda subjektom, ktorý spracováva Vaše osobné údaje 

ako účastníkov úťaže ŠTEDRÉ VIANOCE organizovanej v období od 28.10.2019 do 20.12.2019 (ďalej 

len „Súťaž“), je spoločnosť Slovenská produkčná, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 

35 843 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3006/B 

(ďalej len „Prevádzkovateľ“). 

 

Ceníme si súkromie všetkých osôb a rešpektujeme ich právo na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ 

postupuje pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov (ďalej len „Nariadenie“). 

 

Rozsah, účely a právny základ spracúvania osobných údajov: 

 

Vyplnením prihlasovacieho formulára Súťaže sa dobrovoľne zapájate do tejto Súťaže a súhlasíte s 

jej pravidlami uvedenými v Pravidlách Súťaže. Spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, 

dátum narodenia, fotografia, emailová adresa, telefónne číslo , mesto/obec, v ktorej máte vedený pobyt 

a želania, ktoré by Vám pomohlo zlepšiť životnú situáciu a prežitie vianočných sviatkov je pre účely Súťaže 

plnením zmluvy o účasti v Súťaži, ktorej ste zmluvnou stranou, na posúdenie predpokladov Vašej účasti 

v Súťaži, na zabezpečenie Vášho zapojenia sa do Súťaže a Vášho prípadného kontaktovania. V prípade, ak 

Prevádzkovateľovi neposkytnete osobné údaje uvedené v predchádzajúcej vete, Prevádzkovateľ nie je 

schopný zabezpečiť Vašu účasť v Súťaži.  

 

Niektoré informácie nad rámec už poskytnutých údajov z prihlasovacieho formulára ako je presná adresa 

trvalého, resp. prechodného pobytu, dátum narodenia a IBAN výhercu Súťaže sú nevyhnutnou zmluvnou 

požiadavkou na zabezpečenie poskytnutia a odovzdanie výhry výhercovi Súťaže. V prípade, ak výherca 

Súťaže neposkytne osobné údaje uvedené v predchádzajúcej vete, Prevádzkovateľ nebude schopný 

zabezpečiť odovzdanie zmluvnej výhry výhercovi Súťaže podľa pravidiel Súťaže. 

 

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, 

založenom výlučne na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré by mohlo mať právne 

alebo obdobne významné účinky alebo dopady na vaše práva ako dotknutej osoby. 

 

Doba uchovania osobných údajov: 

Prevádzkovateľ bude osobné údaje účastníkov Súťaže spracúvať počas doby nevyhnutnej pre naplnenie 

účelu ich spracovania, a to až do momentu vyžrebovania výhercu, ktoré sa uskutoční dňa 20.12.2019. 

Osobné údaje výhercu súťaže bude Prevádzkovateľ spracúvať po dobu desiatich rokov nasledujúcich po 

roku poskytnutia výhry v súlade s platnými právnymi predpismi (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve). 

 

Identifikácia príjemcov osobných údajov: 

 

Prístup k Vašim osobným údajom bude mať len obmedzený počet osôb a výlučne oprávnené osoby 

poverené Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov pre splnenie účelov spracúvania ako 

napríklad sekcia výroby a osoby produkčnej spoločnosti, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Oprávnené osoby 

ich spracúvajú na základe povinnosti a zodpovednosti podľa zmluvných požiadaviek a len na základe 



našich  písomných pokynov, sú riadne preškolené a poučené o ochrane osobných údajov  a  konajú výhradne 

v súlade s našou bezpečnostnou politikou a povinnosťou mlčanlivosti. 

 

Za účelom výroby programu, v ktorom bude Súťaž prezentovaná, organizácie súťaže a odovzdania výhry, 

Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov výhercov spoločnosť MAN RAY s.r.o., so sídlom 

Karpatská 11, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 267 811, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 125093/B (ďalej len „Sprostredkovateľ“).  

 

Subdodávateľom Sprostredkovateľa podieľajúcim sa na výrobe programu, v ktorom bude Súťaž 

prezentovaná, organizácii súťaže a odovzdaní výhry je spoločnosť VILO s. r. o. so sídlom Laurinská 2, 811 

01 Bratislava, IČO: 36 867 110, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 

vložka číslo:  63470/B (ďalej len „Subsprostredkovateľ“)  

 

Vaše osobné údaje môžeme ďalej sprístupniť v nevyhnutnom rozsahu aj kuriérskym a doručovateľským 

spoločnostiam, ak je to potrebné za účelom doručenia výhry, tovarov alebo iných predmetov výhercovi 

Súťaže. Ďalej pokiaľ nám to stanoví zákon máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje 

orgánom štátnej správy alebo orgánom činným v trestnom konaní a súdom, alebo pokiaľ je to v súlade 

s platnými právnymi predpismi a chránime si tým uplatňovanie našich práv a právom chránených záujmov. 

 

Spracúvanie ani prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie mimo 

členských krajín Európskej únie sa neuskutočňuje. 

 

Vaše práva ako dotknutej osoby (práva účastníkov Súťaže a výhercov Súťaže) v súvislosti so 

spracúvaním osobných údajov v Súťaži: 

 

Právo na prístup - máte právo vyžadovať potvrdenie o tom či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje 

spracovávané našou spoločnosťou a na poskytnutie kópie Vašich osobných údajov ktoré sa Vás týkajú, ako 

aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracovávame. Toto právo nesmie mat nepriaznivé dôsledky 

na práva iných fyzických osôb.  

Právo na opravu – prijali sme primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť vašich 

osobných údajov. Pokiaľ si myslíte, že údaje ktoré o Vás spracúvame sú nepresné, neúplné alebo 

neaktuálne, neváhajte nás kontaktovať aby sme tieto údaje bezodkladne opravili alebo doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo aby sme ako Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu 

vymazali Vaše osobné údaje, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali a spracovávali, 

už viac nie sú potrebné na plnenie originálneho účelu spracúvania, alebo ak namietate ohľadne zákonnosti 

spracúvania. V určitom prípade môžeme toto právo obmedziť - ak máme určité zákonné, právne alebo 

regulačné povinnosti osobné údaje naďalej spracúvať, alebo ak uplatňujeme právo na slobodu prejavu alebo 

uplatnenie nášho právneho nároku, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti plne vyhovieť.  

Právo na obmedzenie spracúvania – máte právo od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvania 

Vašich osobných údajov ak ide o prípady, keď namietate správnosť Vašich osobných údajov a to počas 

obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov a ich prípadnú opravu, keď je spracúvanie 

osobných údajov nezákonné, ale vy ako dotknutá osoba namietate vymazanie osobných údajov a požiadate 

namiesto toho o obmedzenie ich použitia našou spoločnosťou, alebo keď Vaše osobné údaje už viac naša 

spoločnosť nepotrebuje na plnenie originálneho účelu spracúvania ale Vy ako dotknutá osoba ich 

potrebujete na uplatnenie svojho právneho nároku. 

Právo na prenosnosť údajov - máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli 

v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj na prenos týchto údajov 

ďalšiemu Prevádzkovateľovi podľa Vášho výberu, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa však 

týka len tých osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy, ktorej ste 



jednou zo zmluvných strán a ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými 

prostriedkami. Toto právo nesmie maťt nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.  

 

 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami môže dotknutá osoba uplatniť na nižšie uvedených 

kontaktných údajoch Prevádzkovateľa. Informácie Vám budú poskytnuté v písomnej listinnej forme alebo 

v elektronickej podobe, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia napríklad ústne. Ak ste podali 

žiadosť elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.  

 

Prevádzkovateľ bude odpovedať na otázky dotknutých osôb, týkajúcich sa spracovania osobných údajov v 

lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti, a to bezplatne. V prípadoch, kedy zodpovedanie otázok 

dotknutej osoby nebude možné vybaviť v lehote podľa predchádzajúcej vety, má Prevádzkovateľ právo 

predĺžiť túto lehotu o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Každé takéto predĺženie lehoty spolu s 

dôvodmi tohto predĺženia Prevádzkovateľ oznámi dotknutej osobe v lehote podľa prvej vety tohto odseku. 

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená, alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa 

povahu, má Prevádzkovateľ právo od dotknutej osoby žiadať uhradenie primeraného administratívneho 

poplatku, alebo odmietnuť a na základe takejto žiadosti konať. 

 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – Radi vám zodpovieme Vaše 

dotazy a sťažnosti ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov priamo. Ako dotknutá osoba máte právo 

v prípade podozrenia, že spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne alebo v prípade pochybnosti ohľadne 

transparentnosti a spravodlivosti spracúvania vašich osobných údajov, podať návrh na začatie konania ako 

aj sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, 

https://dataprotection.gov.sk.  

 

 

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby Prevádzkovateľa: 

Dotknutá osoba môže prípadné pochybnosti alebo prípadné pripomienky, otázky, podnety a dotazy 

ohľadom spracúvania osobných údajov adresovať zodpovednej osobe Prevádzkovateľa osobných údajov 

prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: osobneudaje@joj.sk alebo telefonicky na 

telefónnom čísle: +421 25988 8111 alebo písomne na adrese Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 

01 Bratislava. 

 

Bratislava, 24.10.2019 

Slovenská produkčná, a.s. 


