
Marketing – súťaže 
 
 

 

 
Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa čl. 13 GDPR pri vyhlásení súťaže  

 

 
Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme Vám 
týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (ďalej GDPR), a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov. Prečítajte si, prosím, nižšie  uvedené 
informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali formou otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás čo 
najprehľadnejšie a praktické. 
 

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov  

 
Vyhlasovateľom súťaže a teda prevádzkovateľom v zmysle GDPR je jedna z nasledovných spoločností skupiny STEFE, ktorej obchodné údaje 
uvádzame aj na stránke www.stefe.sk a spoločnosti V.I.Trade s.r.o. na stránke www.vit.sk: 
 

Názov spoločnosti IČO sídlo 

STEFE SK, a.s. 31 630 278 Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica 

STEFE Banská Bystrica, a.s. 36 024 473 Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica 

STEFE ECB, s.r.o. 35 889 080 Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica 

STEFE Martin, a.s 36 395 714 Východná 14, 036 01 Martin 

STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. 31 585 752 Gorkého 8a, 979 01 Rimavská Sobota 

STEFE Rožňava, s.r.o 31 673 660 Páterová 8, 048 01 Rožňava 

STEFE THS, s.r.o. 36 045 403 Okružná 42/9, 050 01 Revúca 

STEFE Trnava, s.r.o. 36 277 215 Františkánska 16, 917 32 Trnava 

STEFE Zvolen, s.r.o. 31 612 300 Unionka 54, 960 01 Zvolen 

V.I. Trade s.r.o. 31 435 530 Novozámocká 102, 949 05 Nitra 

 
Prevádzkovateľ usporadúva a organizuje v nepravidelných intervaloch výherné súťaže na fanúšikovskej Facebook-stránke skupiny STEFE, 
v časopise Teplo v meste alebo inou formou. Kontakty a identifikačné údaje spoločností skupiny STEFE nájdete aj na stránke www.stefe.sk 
po kliknutí na príslušné mesto, ktorá vyvíja marketingové aktivity a spoločnosti V.I.Trade s.r.o. na stránke www.vit.sk. Každá spoločnosť má 
zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov, a na ktorú sa môžete kedykoľvek 
obrátiť. Kontaktné údaje zodpovedných osôb sú uverejnené na www.stefe.sk/sk/sk/ochrana-osobnych-udajov. 
 

2. 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 alebo zverejnenia fotografie výhercu: 

• meno profilu na Facebooku, priezvisko, meno, kontaktné údaje ako napr. korešpondenčná adresa, mail, telefónne číslo, podpis a 
fotografia (iba u výhercu). 

 

3. Právny základ na spracovanie osobných údajov a následky neudelenia súhlasu 

 
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 výhercovi cenu alebo nejakú odmenu po splnení podmienok 
stanovenými spoločnosťou skupiny STEFE (podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR).   
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. Neposkytnutie identifikačných údajov pri zapojení sa do súťaže znemožní cieľ vyhlásenia výhercu a odovzdania 
výhry. Poskytnutie údajov v požadovanom rozsahu je potrebné pre riadne zapojenie sa do súťaže a pre identifikáciu výhercu.  Neudelenie 
súhlasu so zverejnením výhercu nemá vplyv na nič. 
 

4. Príjemca/Kategórie príjemcov  

 
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 osobných údajov a fotografie výhercov.  
Vaše údaje neprenášame subjektom do tretích krajín. Vaše údaje  prirodzene spracúvajú zamestnanci skupiny STEFE poverení touto 
činnosťou a zaviazaní mlčanlivosťou. 

  

http://www.stefe.sk/
https://www.facebook.com/energia.stefe/
http://www.stefe.sk/
http://www.vit.sk/
https://stefe.sk/sk/sk/ochrana-osobnych-udajov


Marketing – súťaže 
 
 

 

5. Trvanie spracúvania osobných údajov  

 
Po ukončení súťaže a odovzdaní výhier budú osobné údaje neúspešných účastníkov súťaže vymazané. Osobné údaje výhercov v rozsahu 
priezvisko, meno, podpis, korešpondenčná adresa, prípadne fotografia, budú archivované v zmysle registratúrneho poriadku spoločnosti 
a platného súhlasu so zverejnením fotografie a nebudú využívané na iný účel. Osobné údaje výhercov pri vecných výhrach budú uložené 
počas trvania zákonných reklamačných nárokov, aby bolo v prípade nedostatku možné vec opraviť alebo vymeniť.  
 

6. Práva účastníka súťaže 

 
Máte právo informovať sa a 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  
alebo ste odvolali udelený súhlas. 
Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov napr. v  prípade ak ste napadli správnosť Vašich osobných údajov.  
Máte právo požadovať prenos vašich osobných údajov na tretiu osobu, ak to bude technicky možné. 
Máte právo kedykoľvek svoj súhlas so zverejnením fotografie odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na 
súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 
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.“ 
 
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.  
 
Skupina STEFE nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.  
 
 

7. 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. Výhra bude 
vyžrebovanému účastníkovi súťaže vyplatená alebo odovzdaná do 90 pracovných dní od zverejnenia vyžrebovaných výhercov súťaže. 
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. 
 
V prípade, ak STEFE skupina vyhlási súťaž, ktorej účastníkmi majú byť výtvory, kresby alebo iné diela detí do 18 rokov, tak za dieťa môže 
konať a prihlásiť tieto diela do súťaže len zákonný zástupca dieťaťa, ktorý túto skutočnosť v prihláške do súťaže potvrdí. Takisto odovzdanie 
a prevzatie výhry bude adresované len zákonnému zástupcovi dieťaťa. Osobné údaje detí do 18 rokov STEFE skupina nespracúva. STEFE 
skupina môže k výhernému dielu, výtvoru alebo kresbe dieťaťa priradiť krstné meno dieťaťa a  iniciálu priezviska dieťaťa, ak zákonný 
zástupca tieto údaje v prihláške uvedie. 
 
 

8. 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. Upozorňujeme na to, že Facebook používa cookies podľa vlastných pravidiel, ktoré nájdete na 
nasledovnom linku: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 
 
Zverejnené na www.stefe.sk/ochrana-osobnych-udajov, jún 2021 

mailto:ochranaudajov@stefe.sk
https://www.facebook.com/policies/cookies/
http://www.stefe.sk/ochrana-osobnych-udajov

