Zásady spracovania osobných údajov v súvislosti s vernostným programom
„HASIČSKÝ ROK SO ŠARIŠOM“
1) Spracovanie osobných údajov
V súvislosti s registráciou a účasťou vášho spolku dobrovoľných hasičov vo vernostnom programe
„HASIČSKÝ ROK SO ŠARIŠOM“ (ďalej len „vernostný program“) dochádza k spracovaniu vašich
osobných údajov. Tieto zásady majú za cieľ podať vám všetky potrebné informácie o tomto spracovaní,
ako aj informovať vás o vašich právach, ktoré vám v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov
vznikajú.
2) Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je usporiadateľ vernostného programu, ktorým je
spoločnosť Plzeňský Prazdroj, a. s., zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni
v oddiele B, identifikačné číslo 45357366, so sídlom U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00
Plzeň (ďalej taktiež len „usporiadateľ“).
3) Aké osobné údaje sa spracovávajú?
V súvislosti s registráciou a účasťou vášho spolku dobrovoľných hasičov na vernostnom programe
usporiadateľ spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, poštová adresa, telefónne
číslo a e-mailová adresa, a ďalej sa spracovávajú informácie súvisiace s účasťou vášho spolku
dobrovoľných hasičov na vernostnom programe. Vaše osobné údaje sa spracovávajú vzhľadom na to,
že ste svoj spolok dobrovoľných hasičov vo vernostnom programe zaregistrovali.
4) Na základe akého dôvodu a s akým cieľom sa vaše osobné údaje spracovávajú?
Vaše osobné údaje sa spracovávajú na účely realizácie vernostného programu. Ich spracovanie je nutné
napríklad kvôli evidencii zaregistrovaných akcií, získaných floriánov, čerpaniu výhier a pod. Osobné
údaje sa môžu spracovať taktiež s ohľadom na potrebu vás kontaktovať v súvislosti s týmto vernostným
programom alebo inými obdobnými programami a súťažami prevádzkovateľa.
Vaše osobné údaje sa spracovávajú jednak na základe zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi vami
a usporiadateľom registráciou v programe, jednak na základe oprávneného záujmu usporiadateľa,
ktorým je záujem vás kontaktovať vo veci obdobných programov a súťaží, ktoré usporadúva. Vaše
osobné údaje môžu byť spracovávané taktiež s ohľadom na plnenie povinností prevádzkovateľa podľa
jednotlivých právnych predpisov.
5) Akým spôsobom k spracovaniu osobných údajov dochádza?
Vaše osobné údaje sa spracovávajú tak manuálne, ako aj automatizovane v rámci informačných
systémov usporiadateľa či ďalších sprostredkovateľov.
6) Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje sa spracovávajú na čas nevyhnutný vzhľadom na registráciu a účasť vášho spolku
dobrovoľných hasičov na vernostnom programe. Táto nutnosť sa pravidelne kontroluje, pričom ak sa
zistí, že vaše osobné údaje už naďalej nie sú na pôvodný účel potrebné, bez zbytočného odkladu sa
vymažú.
7) Komu sú osobné údaje poskytované?
Vaše osobné údaje sú poskytované ďalším subjektom v pozícii sprostredkovateľov, ktorí sa na
usporadúvaní vernostného programu podieľajú. Ide napríklad o spoločnosť MOTÝL MEDIA s.r.o.,
zapísanú v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave v oddiele C, vložka 50800,
identifikačné č. 26867583, so sídlom Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí, a ďalej ostatných
partnerov, ktorí sa na vernostnom programe podieľajú, a to či už napríklad v rámci jeho organizácie,
tak v súvislosti s odovzdávaním výhier. Usporiadateľ vždy dbá na to, aby všetky subjekty, ktorým sú
vaše osobné údaje poskytované, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany.
8) Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov
V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte voči usporiadateľovi určité práva. Medzi tieto práva
patrí napríklad:
a) Právo na prístup
Na základe tohto práva máte právo vedieť, aké údaje sa o vás spracovávajú, na aký účel, po aký čas,
kde sa vaše osobné údaje získavajú, komu sa poskytujú, kto ich okrem usporiadateľa spracováva a aké
máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. I keď by všetky informácie mali
byť súčasťou tohto dokumentu, neváhajte sa v prípade nejasností obrátiť na usporiadateľa so
žiadosťou o ďalšie informácie.
b) Právo na opravu
V prípade, že zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás usporiadateľ spracováva, sú nepresné alebo neúplné,
máte právo na to, aby boli bez zbytočného odkladu opravené, poprípade doplnené.
c) Právo na vymazanie
V niektorých prípadoch máte právo, aby boli vaše osobné údaje vymazané. Vaše osobné údaje budú
bez zbytočného odkladu vymazané, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
•
•

•

•

vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané,
odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom ide o údaje, na ktorých spracovanie
je váš súhlas nutný, a zároveň neexistuje iný dôvod, prečo tieto údaje je možné naďalej
spracovávať,
využijete svoje právo vzniesť námietku proti spracovaniu (pozrite nižšie časť Právo vzniesť
námietku proti spracovaniu) v prípade osobných údajov, ktoré sa spracovávajú na základe
oprávnených záujmov usporiadateľa, a zistí sa, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by
toto spracovanie oprávňovali, neexistujú, alebo
sa domnievate, že spracovanie osobných údajov vykonávané usporiadateľom prestalo byť
v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Toto právo sa neuplatní v prípade, že spracovanie vašich osobných údajov je aj naďalej nutné na
splnenie právnej povinnosti usporiadateľa alebo určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
d) právo na obmedzenie spracovania
V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania
osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu
vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania –
v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzený čas.
Spracovanie osobných údajov musí usporiadateľ obmedziť, ak:
•
•

•
•

popierate presnosť osobných údajov, kým sa nezistí, aké údaje sú správne,
vaše osobné údaje sa spracovávajú bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec
toho, čo je možné spracovávať), ale vy budete pred vymazaním takých údajov uprednostňovať
iba ich obmedzenie (napr. ak očakávate, že by ste v budúcnosti také údaje usporiadateľovi aj
tak poskytli),
vaše osobné údaje už nie sú potrebné na hore uvedené účely spracovania, ale vy ich
požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov, alebo
vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie opísané nižšie
v kapitole Právo vzniesť námietku proti spracovaniu. V čase, v ktorom sa prešetrujte, či je vaša
námietka oprávnená, je usporiadateľ povinný spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

e) Právo na prenositeľnosť
Máte právo získať od usporiadateľa všetky svoje osobné údaje, ktoré ste mu poskytli a ktoré sa
spracovávajú na základe vášho súhlasu. Vaše osobné údaje vám budú poskytnuté v štruktúrovanom,
bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby bolo možné na vašu žiadosť údaje ľahko
previesť, môže ísť iba o údaje, ktoré sa spracovávajú automatizovane v elektronických databázach.
f) Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe
oprávneného záujmu usporiadateľa. Osobné údaje potom usporiadateľ prestane spracovávať.
Výnimkou je, ak budú existovať závažné oprávnené dôvody na to, aby v takom spracovaní pokračoval.
Vždy na základe tejto námietky prestane usporiadateľ spracovávať osobné údaje na účely priameho
marketingu.
g) Právo podať sťažnosť
Kedykoľvek sa taktiež môžete v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov obrátiť so sťažnosťou
na dozorný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820
07 Bratislava 27.

9) Uplatnenie práv súvisiacich so spracovaním osobných údajov
Všetky vaše práva môžete voči usporiadateľovi uplatniť prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu
hasici@motyl.cz. Na túto adresu sa môžete obracať zároveň so žiadosťou o doplnenie týchto
informácií.
Vaša žiadosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca.
Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, je usporiadateľ oprávnený
túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení budete,
samozrejme, včas informovaní.

