Všeobecné podmienky pre súťaže
Zodpovedný za spracovanie osobných údajov
Vyhlasovateľom súťaže je jedna z nasledovných spoločností skupiny STEFE, ktorej obchodné údaje
uvádzame aj na stránke www.stefe.sk:
Názov spoločnosti
STEFE SK, a.s.
STEFE Banská Bystrica, a.s.
STEFE ECB, s.r.o.
STEFE Martin, a.s
STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.
STEFE Rožňava, s.r.o
STEFE THS, s.r.o.
STEFE Trnava, s.r.o.
STEFE Zvolen, s.r.o.

IČO
31 630 278
36 024 473
35 889 080
36 395 714
31 585 752
31 673 660
36 045 403
36 277 215
31 612 300

sídlo
Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
Východná 14, 036 01 Martin
Gorkého 8a, 979 01 Rimavská Sobota
Páterová 8, 048 01 Rožňava
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
Františkánska 16, 917 32 Trnava
Unionka 54, 960 01 Zvolen

Spoločnosť usporadúva a organizuje v nepravidelných intervaloch výherné súťaže na fanúšikovskej
Facebook-stránke skupiny STEFE, resp. v časopise Teplo v meste. Usporiadateľ sa pri spracovaní
osobných údajov účastníka hry riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej
len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon 18/2018 Z.z.“).
Účely spracovania a rozsah osobných údajov
Pri súťažiach zhromažďujeme, spracovávame a využívame nasledovné osobné údaje súťažiacich, a to
za účelom realizácie, vyhodnotenia a odovzdania výhry zo súťaže:
•

priezvisko, meno, kontaktné údaje ako napr. korešpondenčná adresa, mail, telefónne číslo
(ak nám súťažiaci udelia) a fotografia (iba u výhercu).

Právny základ na spracovanie osobných údajov
Zverejnením súťaže dochádza k procesu uzatvárania záväzkového vzťahu podľa Občianskeho
zákonníka medzi nami ako vyhlasovateľom súťaže a jednotlivými súťažiacimi, ktorými sa zapoja do
súťaže.
Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci súťaží všetkých prihlásených súťažiacich
je záväzkový vzťah vychádzajúci z verejného prísľubu spoločnosti skupiny STEFE odovzdať
vyžrebovanému víťazovi cenu alebo nejakú odmenu po splnení podmienok stanovenými
spoločnosťou skupiny STEFE (podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Pokiaľ nám neposkytnete vaše
osobné údaje, nemôžeme si plniť povinnosti súvisiace s plnením súťaže. Bez poskytnutia vašich
údajov sa nemôžete zúčastniť súťaží.
1

Právnym základom na spracovanie fotografie vyžrebovaného výhercu je udelený súhlas podľa článku
6 ods. 1 písm. a), resp. čl. 7 GDPR a § 13 ods. 1 písm. a), resp. čl. 14 Zákona 18/2018 Z. z. Pokiaľ ste
v rámci súťaže udelili súhlas, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do
budúcnosti.
Príjemca/Kategórie príjemcov
Aktívne nesprostredkovávame Facebooku žiadne osobné údaje používateľov našej fanúšikovskej
stránky. Odovzdanie vašich osobných údajov tretím osobám sa neuskutočňuje. Výnimkou je
automatické preberanie osobných údajov prevádzkovateľom platformy Facebook Ireland Ltd. so
sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko a odovzdanie osobných
údajov zmluvnému partnerovi skupiny STEFE, zodpovednému za grafické spracovanie a tlač časopisu
Teplo v meste za účelom publikovania fotografie výhercov.
Vaše údaje neprenášame subjektom do tretích krajín. Vaše údaje prirodzene spracúvajú zamestnanci
skupiny STEFE poverení touto činnosťou a zaviazaní mlčanlivosťou.
Trvanie uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie trvania uloženia
Po ukončení súťaže a odovzdaní výhier budú osobné údaje účastníkov vymazané. Osobné údaje
výhercov v rozsahu priezvisko, meno, podpis, korešpondenčná adresa, prípadne fotografia, budú
archivované v zmysle registratúrneho poriadku spoločnosti a nebudú využívané na ďalší účel. Osobné
údaje výhercov pri vecných výhrach budú uložené počas trvania zákonných reklamačných nárokov, aby
bolo v prípade nedostatku možné vec opraviť alebo vymeniť.
Práva používateľa
Máte právo požadovať potvrdenie o tom, aké osobné údaje ohľadne vašej osoby spracúvame.
Máte právo požadovať bezodkladne opravu nesprávnych osobných údajov ohľadne vašej osoby a
príp. na doplnenie neúplných osobných údajov.
Máte právo požadovať okamžité vymazanie osobných údajov ohľadne vašej osoby, napr. ak údaje už
nie sú potrebné pre pôvodný účel.
Máte právo požadovať obmedzenie spracovania údajov, napr. ak ste podali námietku proti
spracovaniu, po dobu prípadného overenia vášho nároku.
Máte právo požadovať prenos vašich osobných údajov na tretiu osobu.
Pre uplatnenie vašich práv môžete svoje žiadosti smerovať mailom na: ochranaudajov@stefe.sk
alebo poštou na: STEFE SK, a.s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, s poznámkou: „do rúk
zodpovednej osoby za OOÚ.“
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Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom v Bratislave, ak ste
toho názoru, že spracovanie údajov ohľadne vašej osoby porušuje ustanovenia o ochrane osobných
údajov.
Kontakt na nás
Pokiaľ máte iné otázky k podmienkam účasti alebo všeobecné otázky k ochrane osobných údajov,
môžete sa obrátiť priamo na zodpovednú osobu mailom na: ochranaudajov@stefe.sk
Cookies
Upozorňujeme na to, že Facebook používa cookies podľa vlastných pravidiel, ktoré nájdete na
nasledovnom linku: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Podmienky účasti v súťažiach
Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá v stanovenom časovom
horizonte vykoná potrebný úkon (spravidla ide o pridanie odpovede v komentári na fanúšikovskej
stránke skupiny STEFE na Facebooku alebo správne zodpovedanie otázky zverejnenej v časopise
Teplo v meste) na základe vyzvania vo zverejnenej súťaži.
Výhercovia sú určovaní podľa princípu náhody vyžrebovaním. Výhercov upovedomíme o výhre
prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku alebo prostredníctvom emailu alebo telefonátu na
vami uvedené kontaktné údaje v odpovedi na súťažnú otázku.
Vyhradzujeme si právo prerušiť alebo ukončiť súťaž a neodovzdať výhru kedykoľvek bez
predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov až do momentu vyžrebovania výhercu. Túto
možnosť uplatníme najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme,
manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť
riadny priebeh súťaže.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek presunúť žrebovanie a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť
pravidlá súťaže.
O priebehu súťaže nebudeme ústne ani písomne informovať. Výhru nie je možné vyplatiť v hotovosti
a nie je vymáhateľná.
Ak výherca nebude reagovať do 30 dní odo dňa vyhlásenia výhercov, výhra nebude odovzdaná.
Výhra v hodnote prevyšujúcej 350 EUR podlieha dani z príjmov na strane výhercu.
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Súťaž na Facebooku
Súťaže nie sú sponzorované ani riadené spoločnosťou Facebook a táto nemá s nimi žiaden vzťah.
Účasťou v súťaži potvrdzuje súťažiaci, že Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky. Všetky
otázky, komentáre alebo sťažnosti ku súťažiam je potrebné adresovať výlučne na našu spoločnosť
a nie na Facebook.

4

