Príloha č.1
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Týmto udeľujem spoločnosti Wienerberger s.r.o., so sídlom Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce,
IČO 31418821 (ďalej len „Organizátor súťaže“) v súvislosti s mojou registráciou do súťaže súhlas so
spracúvaním mojich nižšie uvedených osobných údajov, ktoré som usporiadateľovi dobrovoľne
poskytol/poskytla („osobné údaje“) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
upravujúcimi ochranu osobných údajov. Výslovne súhlasím s tým, aby usporiadateľ spracúval osobné
údaje na účely a v uvedenom rozsahu:
a) Registrácia a účasť v súťaži organizovanej usporiadateľom a zabezpečenie priebehu súťaže,
informovania výhercov o výhrach v súťaži a doručenie výhier usporiadateľom v rozsahu meno
a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, miesto stavby doba uchovávania 2 roky od
udelenia súhlasu.
b) Sprístupnenie a zverejnenie osobných údajov len v súvislosti s priebehom súťaže, vrátane
zverejnenia víťazov v printových a elektronických masmédiách, na sociálnych alebo obdobných
sieťach a webstránkach usporiadateľa v rozsahu meno a obec stavby, doba uchovávania 2 roky
od udelenia súhlasu.
Potvrdzujem, že som uzrozumený/á s tým, že som oprávnený/á požadovať prístup k osobným údajom,
opravu alebo výmaz osobných údajov, takisto ako aj obmedzenie spracúvania osobných údajov a že
mám právo na prenosnosť osobných údajov. Som si vedomý/á toho, že môžem všetky vyššie uvedené
práva uplatniť prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: info.sk@wienerberger.com alebo
písomne na adrese Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce, a že mám rovnako právo podať sťažnosť
na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad
v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Beriem na vedomie, že pre komunikáciu s
usporiadateľom ohľadne spracúvania osobných údajov môžem využiť aj zodpovednú osobu za ochranu
osobných údajov usporiadateľa, ktorej kontaktné údaje sú dostupné na https://www.wienerberger.sk.
Som uzrozumený/á s tým, že jednotlivý súhlas alebo všetky udelené súhlasy môžem kedykoľvek
odvolať bez udania dôvodu zaslaním písomného listu na adresu Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6,
953 01
Zlaté Moravce, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail
info.sk@wienerberger.com. Odvolanie súhlasu/súhlasov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov pred odvolaním. V prípade odvolania súhlasu/súhlasov sa osobné údaje účastníka
bezodkladne prestanú spracovávať a budú vymazané.
Potvrdzujem, že zaškrtnutím políčka/políčok súhlasu vyjadrujem svoj slobodný, konkrétny,
informovaný a jednoznačný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov a že som bol
usporiadateľom riadne informovaný o všetkých okolnostiach spracúvania osobných údajov a týmto
okolnostiam rozumiem.

