Spracúvanie osobných údajov
Legendarium 2020
v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe
takýchto údajov a ust. § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dotknutá osoba:
Účastník súťaže - Legendarium 2020
(ďalej len ako „dotknutá osoba“)
Prevádzkovateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Registrovaný v:
Email:
Tel. č.:
Webová stránka:
Facebooková stránka:
(ďalej len ako „organizátor“)

Severovýchod Slovenska
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
42238536
2023655832
Register organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR
pod č. 25408/2012/3130 SCR
info@severovychod.sk
051/7081513, 051 775 4505
https://www.legendarium.info/
https://www.facebook.com/legendariumslovakia/

I.
Rozsah spracúvania osobných údajov
Súťaž LEGENDARIUM 2020 je letnou kampaňou na propagáciu Prešovského kraja pre cieľovú skupinu rodiny s deťmi.
Rodiny s deťmi navštevujú v Prešovskom kraji rôzne miesta v prírode, kde zbierajú nálepky, ktoré sa nachádzajú
v trezoroch a vybrané zariadenia, kde zbierajú pečiatky do mapy za navštívenie konkrétnych miest s možnosťou
získavania odmien. LEGENDARIUM 2020 sa koná v termíne od 20.6.2020 do 13.9.2020. Organizátor na základe
súhlasu udeleného dotknutou osobou môže spracúvať osobné údaje každého majiteľa mapy – dotknutej osoby
v rozsahu: meno, priezvisko, vek, adresa bydliska, meno a priezvisko zákonného zástupcu, emailová adresa, telefónne
číslo. Vyplnením údajov v mape a zaslaním kontaktných údajov do súťaže dáva dotknutá osoba súhlas so
spracovaním osobných údajov.
II.
Účel spracúvania osobných údajov
Organizátor bude spracúvať uvedené osobné údaje za účelom prihlásenia dotknutej osoby do Súťaže, komunikácie
s dotknutou osobou, preverenia splnenia podmienok Súťaže, evidencie dotknutej osoby, vyhodnotenia Súťaže,
odovzdania výhry, zverejnenia priebehu a výsledkov Súťaže na webovej stránke a facebookovej stránke organizátora.
III.
Právny základ spracúvania osobných údajov
Organizátor spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktoré
udeľuje zaslaním týchto údajov do Súťaže.
IV.
Doba spracúvania osobných údajov
Organizátor bude osobné údaje uchovávať po dobu max. 10 rokov.
V.
Poskytnutie osobných údajov tretím stranám/identifikácia príjemcov
Meno, priezvisko dotknutej osoby budú použité pre potreby zverejnenia víťazov súťaže. Vek, adresa bydliska, meno
zákonného zástupcu, kontaktné údaje dotknutej osoby organizátor nebude poskytovať tretím stranám a budú
použite len pre potreby vyhodnotenia súťaže.
VI.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
Organizátor nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

VII.
Automatizované individuálne rozhodovanie
Organizátor nepoužíva osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, ktoré má
právne účinky, ktoré sa týkajú dotknutej osoby alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
VIII.
Následky neposkytnutia osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre vytvorenie vzájomného vzťahu medzi organizátorom a dotknutou
osobou za účelom účasti dotknutej osoby v Súťaži. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť organizátorovi osobné
údaje a ich poskytnutie je zmluvnou požiadavkou resp. požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V
prípade, ak dotknutá osoba neposkytne organizátorovi osobné údaje v rozsahu podľa Čl. I, nebude ju možné prihlásiť
a zaregistrovať do Súťaže, nemôže sa zúčastniť súťažného procesu a nebude možné jej odovzdať výhru.

Dotknutá osoba má právo:
-

-

-

IX.
Práva dotknutej osoby

súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@severovychod.sk alebo písomne na adrese:
Severovýchod Slovenska, sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.
právo na prístup: dotknutá osoba má právo získať od organizátora potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné
údaje, ktorej sa jej týkajú, má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej má organizátor k dispozícii,
ako aj na ďalšie informácie, a to najmä o tom, ako sa osobné údaje používajú, na akých účel, po akú dobu sa
spracúvajú, o kategórii osobných údajov, identifikácii príjemcov, o zdroji osobných údajov, ak sa nezískali od
dotknutej osoby, poučení o právach podľa zákona o ochrane osobných údajov, existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania.
právo na opravu: dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ak o nej organizátor eviduje nesprávne
osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
právo na výmaz (na zabudnutie): za určitých okolností uvedených v zákone o ochrane osobných údajov má
dotknutá osoba právo požiadať organizátora o vymazanie osobných údajov,
právo na obmedzenie spracúvania: za určitých okolností uvedených v zákone o ochrane osobných údajov je
dotknutá osoba oprávnená požiadať organizátora, aby obmedzil spracúvanie jej osobných údajov,
právo na prenosnosť údajov: dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných
údajov, ktoré poskytla organizátorovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne
používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu
dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracúvanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov,
právo namietať: dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych
oprávnených záujmoch organizátora alebo ak ide o spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej organizátorovi vrátane profilovania,
právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné
údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať návrh na dozorný orgán, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214;
mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
X.
Súhlas dotknutej osoby
Dotknutá osoba súhlas ako právny základ spracúvania osobných údajov udelí slobodne, vážne, určito,
zrozumiteľne, nie pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok. Odvolaním súhlasu nebude dotknutá
zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

V Prešove, 1. 6. 2020

