
 

 

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY REALIZACIE SÚŤAŽE 
 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 7 a 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len  „GDPR“) 

 
Súťažiaci zapojením sa do súťaže a vyplnením svojich kontaktných údajov do súťažného 

(registračného) formulára na stránke www.elgas.sk udeľuje svoj výslovný súhlas so 

spracúvaním svojich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a to najmä v rozsahu 

identifikačných a kontaktných osobných údajov ako meno, priezvisko, spoločnosť, e-mailová 

adresa a telefonne číslo (ďalej len  „osobné údaje“) spoločnosti ELGAS, s. r. o., so sídlom 

Robotnícka 2271, Považská Bystrica 017 01, zápis v OR Trenčín, Oddiel: Sr, Vložka č.: 10109/R 

(ďalej len „prevádzkovateľ“) na účely realizácie Súťaže a jej vyhodnotenia, nadviazania 

kontaktu, doručenia a prevzatia výhry a zverejnenia mien výhercov, najdlhšie na dobu 1 rok od 

ukončenia Súťaže. 

 
Súťažiaci berie na vedomie, že prevádzkovateľ bude osobnú údaje spracúvať prostredníctvom 

sprostredkovateľa, ktorým sú zmluvný partneri prevádzkovateľa (Technický správca 

a Organizátor). Súťažiaci, ktorý neudelí súhlas so spracovaním osobných údajov, za účelom ich 

využitia v rámci Súťaže, nemôže byť do Súťaže zaradený. 

 
Tento súhlas môže Súťažiaci kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol 

tento súhlas udelený, a to doručením e-mailu na adresu gdpr@elgas.sk alebo doručením 

písomného odvolania na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu na obálke „GDPR - 

odvolanie súhlasu Marketing“. Odvolaním svojho súhlasu bude Súťažiaci vyradený zo Súťaže, a 

zároveň stráca nárok na výhru v Súťaži. 

 

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným 

a jednoznačným prejavom Vašej vôle. Ako dotknutá osoba prehlasujete, že ste bola 

informovaná podľa čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov o nasledujúcich 

skutočnostiach: 

• Osobné údaje bude spracúvať prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno 

kontaktovať na adrese elektronickej pošty gdpr@elgas.sk,  

• Osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) 

všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

• Osobné údaje budú uchovávané v lehote určenej prevádzkovateľom a nebudú spracúvané 

na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. 

• Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, 

ktoré sa Vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, 

ako aj právo na prenosnosť údajov v prípade automatizovane spracúvaných osobných 

údajov. 

http://www.elgas/
mailto:gdpr@elgas.sk


 

 

• Ako dotknutá osoba ste oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo 

vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.  

• Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

• Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny sa uskutočňuje a to do USA.  Vaše 

osobné údaje spracúvame prostredníctvom služby Mailchimp, ktorá slúži na spravovanie a 

zasielanie elektronickej pošty na Vašu adresu. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou 

The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, 

Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké. S uvedenou spoločnosťou sú uzatvorené 

štandardné zmluvné doložky. Podrobnosti sú uvedené 

https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/.  

• Vaše osobné údaje spracúvame zo strany poskytovateľov služieb socálnych sietí 

prostredníctvom spoločnosti Facebook Ireland Ltd. 4 Námestie Grand Canal, prístav Grand 

Canal, Dublin 2 Írsko, ktorá garantuje dodržiavanie podmienok ochrany súkromia v EÚ  

https://www.facebook.com/policy. Pri prenose osobných údajov do USA spoločnosť 

Facebook používa štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou a spolieha 

sa na jej rozhodnutia o primeranosti týkajúce sa prenosu do určitých krajín, pokiaľ je to 

relevantné ako: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, 

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools,  

https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing . 

• Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie.spoločnos 

 
Viac o ochrane osobných údajov na webovom sídle https://www.elgas.sk/ochrana-osobnych-
udajov/. 
 
V Bratislave, 1. marca 2021 
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